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 ، أفتح باب ؼرفة تقع فً الطابق األول من فندق "رٌنال" و1995ذات ٌوم من شهر سبتمبر سنة  

هو نزل متواضع ٌقع فً وسط مدٌنة بون، أللتقً من جدٌد بربٌسً السابق الجنرال إسماعٌل العماري 

ة المعروؾ هو الرقم الثانً فً جهاز المخابرات الجزابرٌ المعروؾ بـ )إسماعٌن( الذي قدم متخفٌا، و

 .(SMبالـ)أ.ع/

، بدا لً مجرد أن ٌعلوهما صلع متقدمعٌنان سوداوان  إنه قصٌر القامة ذو وجه بزواٌا حادة، و

قد كان بجانبه زمٌالي الملحقان العسكرٌان السابقان بسفارة  رأٌته أنه مصمم على اتخاذ قرار خطٌر، و

علً بن جده  هما العقٌدان رشٌد لعاللً، و الجزابر بؤلمانٌا، قدما هما كذلك خصٌصا من الجزابر، و

والبهما  كالهما ضابطان فً األمن معروفان بإخالصهما الكبٌر، و المكنى بـ "إسماعٌن الصؽٌر" و

 للجنرال إسماعٌن...

فاتحنً هذا األخٌر بموضوع ذلك االجتماع "السري" المثٌر بدون مقدمة  من الوهلة األولى و

عملٌة اؼتٌال معارضٌن إسالمٌٌن جزابرٌٌن الجبٌن فً ألمانٌا، هما لالستؽراب، طالبا منً تدبٌر 

وجهان معروفان، صحٌح  هما شخصٌتان عمومٌتان و عبد القادر صحراوي. و السٌدان: رابح كبٌر و

لكنهما ال ٌمثالن أي خطر ٌمكن أن ٌوضع فً خانة ما  أنهما معارضان للنظام الحاكم فً الجزابر، و

 .ٌوصؾ "باإلرهاب"

)ربما كتبرٌر إلقناعً(  أمام إبداء اندهاشً من جدوى القٌام بتلك العملٌة، أضاؾ إسماعٌن قوله: و

ٌعوقون حصولنا على المساندة  و النار "ٌجب تصفٌة هإالء األوؼاد الذٌن ٌؽرقون الجزابر فً الدم و

االستقرار فً  قٌام جمهورٌة إسالمٌة فً الجزابر من شؤنه أن ٌزعزع إن شبح األصولٌة، و الدولٌة.
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ٌبدو  و منطلقا للهجوم على الؽرب. أن ٌمثل قاعدة صلبة و -أٌضا–البلدان المؽاربٌة قاطبة كما من شؤنه 

لذلك ٌجب إحداث هزة قوٌة توقظ ضمابرهم، مثلما كان الحال مع  أن ذلك لم ٌقنع شركاءنا األوروبٌٌن و

 الفرنسٌٌن."

 قلت: ماذا لو حدث طارئ؟

 ك أي أذى لو ٌطردونك من هنا سؤعٌنك فً منصب آخرقال: اطمبن لن ٌلحق

زٌادة على ذلك ال ٌمكنكم االعتماد  لٌس عندكم أي حظ للنجاح و قلت: الدولة هنا دولة قانون و

" أو وزارة الداخلٌة لٌهبوا لمساعدتكم عند DST"مثلما هو الحال فً فرنسا" على أصدقابكم فً "ج.م.ؾ/

( "جهاز Bonnet( "وزٌر الداخلٌة" وال )بونً Pasquaوجد )باسكوا الحاجة، إن هنا فً ألمانٌا ال ٌ

 .(Marchiani( أو )مارشٌانً Pandraudال)باندرو  مكافحة التجسس" و

لكنه فً الوقت ذاته مثل القطٌعة النهابٌة و"الطالق البابن"  قطعا إن رفضً هذا أجهض العملٌة و

خاذ قرار االنسحاب من الجٌش بعد ذلك ببضعة هو ما دفعنً الت مع أصحاب القرار فً الجزابر. و

 أشهر.

ٌجدر القول هاهنا أنه فً الوقت الذي كنا نعقد ذلك االجتماع فً مدٌنة بون كانت فرنسا تهتز  و

 التً كانت قد أسفرت عن عدد من القتلى و منذ أسابٌع بموجة من العملٌات المنسوبة إلى اإلسالمٌٌن، و

. فإنً أشك فً أن للجماعات قاطعة ري حٌنها عن معلومات دقٌقة ورؼم عدم توف عشرات الجرحى، و

ببارٌس "العقٌد حبٌب"  (SMالـ)أ.ع/اإلسالمٌة "الُمستؽلة أو الَمدسوسة" منذ زمان من طرؾ نظٌري فً 

 صلة بتلك العملٌات!!

الٌد قدٌمة فً فرنسا هو بالفعل أقوى فً هذا البلد منه فً ألمانٌا كما أن له فٌها تق (SM)أ.ع/إن الـ

 فً مراقبة الجالٌة الجزابرٌة المهاجرة بالموافقة الصرٌحة للحكومة الفرنسٌة أٌا كان لونها السٌاسً و

كذلك القنصلٌات الثمانً عشرة  فروع ودادٌة الجزابرٌٌن فً أروبا، و خاصة من خالل مكاتب و

ة فً مجموع النواحً داخل التً تضطلع بمهمة تؤطٌر أفراد الجالٌ الموزعة عبر التراب الفرنسً، و

 فرنسا.

دابما أن ٌعتمد)فً إطار أقل رسمٌة( على العدٌد من العمالء الذٌن  (SMلقد استطاع الـ)أ.ع/

كذلك فً الشركة الوطنٌة  ممثالت الخطوط الجوٌة الجزابرٌة، و ٌوجدون أساسـا فً مختلؾ مكاتب و

الوكالة الجزابرٌة للخدمات  بري ببارٌس، والمركز الثقافً الجزا (، وSMللمالحة البحرٌة )ش.و.م.ب/

فً فرنسا أٌضا على شبكة واسعة من  (SMفً مسجد بارٌس كذلك، كما ٌعتمد الـ)أ.ع/ اإلعالمٌة، و

الوظابؾ المتنوعة )محامٌن، مسٌري فنادق، أصحاب حانات، سابقً  من أصحاب المهن و األشخاص و
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ٌعتمد الجهاز أٌضا على بعض "تجار الشنطة" من سٌارات األجرة فً كبرٌات المدن الفرنسٌة، كما 

المواد الممنوعة. مقابل تقدٌم تسهٌالت لهم لدى مصالح الجمارك  الذٌن ٌهربون بعض البضابع و

 الجزابرٌة)...(

محافظً الشرطة فً  و (SMضباط صؾ الـ)أ.ع/ كان ٌقدر عدد ضباط و 1993ابتداء من سنة 

طؤ( بمابة فرد عامل )ثم ما لبث هذا العدد أن أخذ فً االرتفاع بعد بدون احتمال الوقوع فً الخ فرنسا )و

بهذا لدٌنا فكرة  المخبرٌن. و ٌضاؾ إلى هذا الرقم بضع مبات من المتعاونٌن و ذلك بكٌفٌة محسوسة(، و

كذلك  عن المراقبة الممارسة على أفراد الجالٌة الجزابرٌة الموجودٌن على التراب الوطنً الفرنسً، و

هو بال شك من الحاالت النادرة فً العالم التً  تعاون الدولة الفرنسٌة ذاتها فً هذا الخصوص، ومستوى 

 بكٌفٌة دابمة!! ٌالحظ فٌها قبول دولة بوجود شرطة أجنبٌة )بمثل هذا العدد( على ترابها الوطنً و

رٌح القبول فحسب، بل على التواطإ الص ٌمكن باألحرى الحدٌث هنا لٌس عن ؼض الطرؾ و و

 التقارب الشدٌد بٌن جهاز المخابرات الجزابري و الكامل الذي كان محوره األساسً هو التعاون و و

هً الفترة التً  لقد أمتنت هذه العالقة بصفة خاصة ابتداء من منتصؾ الثمانٌنٌات و نظٌره الفرنسً، و

ٌلة متعددة لنظرابهم من بٌنهم "إسماعٌل العماري"( خدمات جل ( )وSMقدم فٌها ضباط من الـ)أ.ع/

كذلك أثناء العملٌات التً  خاصة فً قضٌة الرهابن الفرنسٌٌن المحتجزٌن فً لبنان، و الفرنسٌٌن، و

هو األمر الذي أكده بعد ذلك المدٌر السابق للمخابرات الفرنسٌة السٌد "  ، و1986هزت بارٌس سنة 

ة" التً تربط جهاز األمن الجزابري التً وصؾ فٌها هذه "العالقة القوٌ 1إٌؾ بونً " فً مذكراته

" إن فرنسا جد محظوظة ألنها تستطٌع االعتماد على شرٌك كهذا، كؾء،  بمصالح األمن الفرنسٌة بقوله:

" . إن مرشدنا فً القضاٌا العربٌة هً الجزابرى دراٌة تامة بواقع الشرق األوسطعل و
2

ٌضٌؾ  و 

 ال بالخطر الكبٌر الذي سٌمثله بالنسبة للجزابر بل و وقابال:" لم ٌتكهن أحد بصعود التٌار اإلسالمً، 

ال ٌستطٌع أحد أن ٌقدر كم سٌتعٌن علٌنا أن نكون جد متعاونٌن]...[ كنا فً المرحلة  لفرنسا أٌضا، و

                                                           

 

 
1
، بارٌس Calmann-Lévy ( ، كالمان لٌفDSTً، مذكرات قابد من جهاز االستخبارات الفرنسً)Yves BONNET( إٌؾ بونً  

2000. 
2
 320( نفس المرجع ص  
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بالنسبة لهم  ثم سرعان ما أصبح الحوار بٌننا "عملٌا" ]...[ و العمومٌات، األولى نتبادل االنطباعات و

 3 موثوق بها عن معارضٌهم." معلومات دقٌقة ولدٌنا بالمقابل 

"حوار عملً" إن هذه العبارة فً لؽة مصالح األمن تعنً القٌام بعملٌات مشتركة بل حتى تدبٌر 

واالنقالب الذي وقع فً الجزابر، انتقل  1992بالفعل فابتداء من مطلع سنة  مشترك "لعملٌات دنٌبة" ]و

ضاٌا العربٌة" إلى اإلشراؾ المشترك على الرقابة واستؽالل تعاون الجهازٌن نوعٌا من مستوى "الق

عنؾ اإلسالمٌٌن الجزابرٌٌن فً فرنسا، كما سٌظهر ذلك فً بعض المحطات التً سؤوردها فً هذا 

الكتاب )أنظر الفصل التاسع([، لقد كان إسماعٌل العماري الرجل األساسً فً هذه الشراكة إلى درجة أن 

ن الفرنسً كانت مباشرة وما تزال قابمة على أشدها حتى لحظة كتابة هذه عالقته بمدٌر جهاز األم

 السطور!

وعلى مستواي فإنً أقدم هنا شهادة إلثبات متانة هذه العالقة القابمة بٌن الجهازٌن : فؤذكر أننً 

ت عندما كنت فً منصبً فً بون )ألمانٌا( كثٌرا ما سافرت إلى فرنسا بدون تؤشٌرة مع العلم بؤنها كان

إجبارٌة على الجزابرٌٌن، وللتمكن من الحصول على اإلعفاء منها كان ٌكفً لنظٌري فً بارٌس العقٌد 

"لحبٌب" أن ٌخطر المصالح المعنٌة كً تمنح لً رخصة خاصة من شرطة الحدود أتمكن بموجبها من 

إلقامتً على  أثر اإلقامة على التراب الفرنسً. وعند المؽادرة أعٌد الوثٌقة فً المطار لٌختفً كل

 !األرض الفرنسٌة

الفرنسٌة ال تعنً  المتمٌزة" بٌن المصالح الجزابرٌة و بالتؤكٌد فإن هذه "العالقة المتٌنة و و

بالضرورة أن هذه األخٌرة كانت على علم بؤن المصالح الجزابرٌة سٌصل بها األمر إلى حد اإلقدام على 

اسٌٌن الفرنسٌٌن على التؤٌٌد بدون تحفظ لسٌاسة تفجٌر القنابل فً بارٌس، إلرؼام المسإولٌن السٌ

"االستبصال" التً ٌمارسها جنراالت الجزابر ضد اإلسالمٌٌن على حساب عشرات اآلالؾ من القتلى 

 .1992منذ سنة 

مهما ٌكن من أمر فإن هذه العالقة الخاصة قد لعبت بدون شك دورا أساسٌا فً هذه الحرب  لكن، و

على رإسابً السابقٌن الذٌن لم ٌترددوا فً استؽاللها إلى  -قطعا -ة األولى تقع إن كانت المسإولٌ حتى و

 تحقٌق درجة تتجاوز فً الحقٌقة العنؾ اإلسالمً إلى ما وراء ذلك، من تنفٌذ مخططاتهم الجهنمٌة، و

3
 339( نفس المرجع ص  
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قٌمه  ثوابته و ى الوطن ونٌل مآربهم فً الثؤر من كل ما ٌمت إل إشباع نهمهم و أؼراضهم الدنٌبة، و

 ذلك هو الموضوع األساسً الذي ٌتمحور حوله هذا الكتاب. الثورٌة بصلة و
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 "األوهام الضابعة" Honoré DE BALZACهونري دوبلزاك 

  

 

 Colonel Prudencio GARCIA 4العقٌد برودانسٌو ؼارسٌا 

 

4
، دراما الحكم الذاتً العسكري، منشورات ألٌناسا، مدرٌد، El Drama de la autonomia militar برودانسٌو ؼارسٌا، (  

وات الجٌش األرجنتٌنً تحت ظل دٌكتاتورٌة الجنرال ، هذا الكتاب الملفت للنظر لضابط إسبانً متقاعد، ُخصص لسلوك ق1995

(، نموذج قمعً مستوحى مباشرة من تقنٌات الجٌش الفرنسً إبان حرب 1976-1983) Jorg Rafael Videlaٌورغ رافابٌل فٌدال 

 .1992هو نفس النموذج الذي استلهمه جنراالت الجزابر لـ)سنوات الدم( منذ  ( و1962-1954التحرٌر الجزابرٌة )
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(، شاركت ANPأنا ضابط سام فً جهاز المخابرات بالجٌش الوطنً الشعبً الجزابري )ج.و.ش/

، كان لً دور فً الحرب 1992فً االنقالب الذي أطاح بالربٌس الشاذلً بن جدٌد فً شهر ٌناٌر 

ك أنه المعلنة ضد الشبكات المسلحة لألصولٌٌن اإلسالمٌٌن فً بداٌة التسعٌنٌات، ألننً كنت أرى حٌنذا

من واجبً المساهمة فً عملٌة إنقاذ الوطن من الخطر الذي كان ٌتهدده. ؼٌر أن تطورات األحداث بعد 

ذلك أظهرت لً بكل وضوح أنً أقوم بدور المتواطا مع جالدي الشعب الجزابري، كما أظهرت لً 

إنما  كنت أظن، وأٌضا أننً لم أكن فً حقٌقة األمر أشارك فً الدفاع عن مصالح الشعب الجزابري كما 

 المفسدٌن فً األرض، لٌس ألعضابها هٌم سوى الحلم كنت أدافع عن مصالح عصابة من األشرار و

فرض إرادتهم التً ال تعدو كونها  كذب( على مقدرات البالد، و نهب، بكل الوسابل )هدم، باالستحواذ و

 ملتوٌا من أشكال الحكم الشمولً! شكال منحرفا و

أقنع رإسابً بضرورة تؽٌٌر تلك االستراتٌجٌة التً  األمر أن أستدل بالعقل، و لقد حاولت فً بداٌة

التً ال ٌمكنها  مصالح الشعب الجزابري و عرضا مع طموحات و تسٌر فً االتجاه المتعارض طوال و

ت لرأًٌ اتخذ صاؼٌة لما لم أجد أٌة أذن العباد، و فً النهاٌة إال أن تسفر عن نتابج وخٌمة على البالد و

كنت من بٌن أوابل الضباط السامٌن فً  1996ابتداء من سنة  و ،1992موقفا مؽاٌرا منذ 

النهابً بترك العمل فً  ( الذٌن رفضوا مساٌرة هذا االنحراؾ متخذا قراري الحاسم وANP)ج.و.ش/

 مإسسة أصبحت أداة قمع بٌن األٌادي اإلجرامٌة ألعداء الشعب الجزابري األبً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
14 

 
  

 وقائع سنوات الدم

تكرٌما لضحاٌا هذه الحرب التً ال أساس لها، قررت أن  شعورا منً بواجب إظهار الحقٌقة و 

الفظٌعة التً ٌعٌشها وطنً!  أندد بكل أولبك الفاعلٌن الحقٌقٌٌن صانعً هذه المؤساة الطاحنة و أفضح و

طشون للسلطة، ٌتوارون عن األنظار إنها "حرب قذرة" بكل المقاٌٌس قادها جنراالت عدٌمو الكفاءة متع

 بناء سلطتهم فً الظالم على أشالء أبناء وطنهم. ال ٌظهرون على المشهد األمامً إلخفاء رداءتهم و و

 إن كل ما دونته هنا هو وقابع حقٌقٌة أو تصرٌحات ألطراؾ مختلفة ذات صلة بهذه األحداث، و

مً الوظٌفٌة أثناء حدوثها، لقد حرصت فً ذكر هذه التً كنت شاهدا مباشرا علٌها من خالل القٌام بمها

التوثٌق فٌها، بحٌث ال تترك مجاال ٌتسرب منه أدنى شك  المعلومات على توخً أقصى درجات الدقة و

ما آمل من وراء ذلك إال أن ٌساهم هذا الكتاب فً إظهار الحقٌقة  مصداقٌتها، و فً مدى صحتها و

إنصافا للتارٌخ  صعة دون أن تشوبها أٌة شاببة، إحقاقا للحق وإرجاعها إلى نصابها نا التارٌخٌة و

جالدي الشعوب.  الحقٌقً الذي ال ٌنتظر أن ٌكتبه أو ٌستسٌػ سماعه المنحرفون من مؽتصبً األوطان و

كما آمل فً الحٌن ذاته أن ٌتمكن هذا العمل الموثق من أن ٌكون من ضمن وثابق اإلثبات فً محكمة 

 ام ٌوما لمحاكمة هإالء المسإولٌن المجرمٌن المتسببٌن فً هذه المؤساة الفظٌعة!منصفة ستق محاٌدة و

بعد حصولً على  ، و1974( فً شهر ٌولٌو من سنة ANPلقد انخرطت فً صفوؾ )ج.و.ش/

اجتزت دورة تدرٌبٌة لتكوٌن الضباط )من شهر أكتوبر  1977شهادة مهندس فً الكٌمٌاء الحٌوٌة سنة 

كنت الثانً على دفعتً( ُعٌنت مدرس فً مدرسة األمن  بعد تخرجً )و و (1979إلى جوان  1978

"( الواقعة ببنً مسوس )فً SMالمعروؾ باسم "أ.ع/ العسكري )جهاز المخابرات التابع للجٌش و

ثم (، فً قسنطٌنة ثم فً ڤالمة، SMبعدها شؽلت عدة مناصب دابما فً الـ)أ.ع/ ضواحً العاصمة(، و

 تٌبازة.ً ف

( عٌنت فً الجزابر العاصمة كمسإول عن مصلحة البحث 1992إلى  1990مارس  بعدها )من

بالموازاة مع هذه الوظٌفة األساسٌة كنت أعمل  ( فً إدارة مكافحة التجسس، وSRAالتحلٌل )م.ب.ت/ و

كنت أٌضا عضوا فً إدارة حالة الحصار المعلنة  ببنً مسوس، و (SMمدربا فً مدرسة ضباط الـ)أ.ع/

إن  )حتى و1992ثم بعد ذلك فً إدارة حالة الطوارئ ابتداء من شهر ٌناٌر  1991ن سنة فً شهر جوا

نتٌجة حصول  و 1992فً صابفة  لم ٌعلن ذلك رسمٌا إال فً منتصؾ شهر فبراٌر كما هو معلوم(، و

بٌن رإسابً حول الطرٌقة التً مورست بها عملٌات محاربة العنؾ المسلح طلبت  عدم تفاهم بٌنً و

فً ظروؾ سؤعود إلى ذكرها  ً من مهامً الوظٌفٌة ؼٌر أن طلبً قوبل بالرفض القاطع، وإعفاب

 1992بالتفصٌل فٌما بعد قبلت أخٌرا تعٌٌنً فً سفارة الجزابر بؤلمانٌا، حٌث شؽلت من شهر سبتمبر 
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فً نفس الوقت المستشار المسإول عن الفرع  منصب الملحق العسكري، و 1996إلى ؼاٌة شهر ٌناٌر 

 (، برتبة رابد ثم مقدم.SMلمحلً للـ)أ.ع/ا

، فقد كنت مقتنعا بؤنً أشارك فً إنقاذ 1992بالرؼم من الشكوك التً كانت تراودنً منذ  و

أدركت  زال شكً تماما أمام دالبل قطعٌة ال ٌرقى إلٌها الشك و 1995فً سنة  لكننً و وطنً، و

 المإامرة التً تحاك ضد الشعب الجزابري.

محض إرادتً اتخذت قرارا ال رجعة فٌه بالقطٌعة النهابٌة مع النظام  ضمٌري وبدافع من  و

لٌس فً خدمة عصابة من اللصوص ال ٌهمها إال الدفاع عن  وضعت نفسً فً خدمة الجزابر و القابم، و

القٌم،  المحافظة على امتٌازاتها التً ال تعرؾ الحدود، على حساب كل األعراؾ و مصالحها الخاصة، و

تحرٌض بعضهم ضد  ابة التً ال تتردد من أجل اإلبقاء على تلك األوضاع فً إثارة الجزابرٌٌن والعص

وضع األٌدي  رهن مصٌره و اؼتٌال األبرٌاء لإلمساك بقبضة من حدٌد على الوطن، و البعض اآلخر، و

 االقتصادٌة. على قدراته السٌاسٌة و

ٌما ٌتعلق بممارساتهم، تم استدعابً إلى الجزابر نتٌجة لمواقفً المؽاٌرة التً أبدٌتها لرإسابً ف و

 .1996ٌناٌر  26العاصمة فً 

لقد حاول ربٌس جهاز األمن الجنرال محمد مدٌن المعروؾ بـ "توفٌق" أن "ٌشتري" سكوتً  

مقترحا علً فً الوقت ذاته ترشٌحً لرتبة عقٌد )مع  عارضا علً منصبا ضمن إطارات مإسسته و

بحكم  (. و1996الحقٌقة مدرجا على البحة المرشحٌن للرتبة فً شهر ٌولٌو العلم أن اسمً كان فً 

لذلك لم أمكث فً  خبرتً العمٌقة بهم كنت أعرؾ جٌدا قٌمة تلك الوعود، و تجربتً الطوٌلة معهم، و

من نفس  12قفلت عابدا إلى ألمانٌا فً  فبراٌر، و 4الجزابر سوى أسبوع واحد، بعد وصولً إلٌها قً 

طرٌق خط الجزابر بروكسل، لقد كنت أعرؾ أن بقابً فً الجزابر بقبول المنصب الجدٌد  الشهر عن

 فرض المزٌد من المعاناة و ٌعنً حتما بالنسبة لً إصدار األوامر لجزابرٌٌن لقتل جزابرٌٌن آخرٌن، و

ع قناعتً هو ما كان ٌتعارض تعارضا كلٌا م اإلذالل. و اآلالم على أفراد الشعب باالعتقال و المآسً و

ٌتناقض أٌضا مع الٌمٌن التً أدٌتها معاهدا الشهداء األبرار عند انخراطً فً صفوؾ  ضمٌري، و و

لمبادبهم السامٌة، كما لم أرد كذلك أن أخون شعارنا  ( على أن أظل ما حٌٌت وفٌا لهم وANP)ج.و.ش/

هو " اإلخالص،  الخدمة أال و وطبقناه طوال سنوات التكوٌن  اقتنعنا به و الثالثً الرابع الذي شربناه و

 الشجاعة، الٌقظة".

تساءلت عن كٌفٌة تفادي المشاركة فً هذه الحرب "المنافٌة  لقد وقفت ملٌا أمام هذا الوضع و

للعقل"؟ هل أقدم استقالتً حسب اقتراح بعض األصدقاء ؟ إن اإلقدام على ذلك لم ٌكن ممكنا، ذلك أن 
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ٌتعرض صاحبه حتما  " وةسٌوضع قطعا فً خانة الفعل "الخٌانتقدٌم االستقالة أثناء "حالة حرب" 

 لإلعدام.

المهنً الرفٌع من  الحس الوطنً و كذلك، فإن العدٌد من الضباط النزهاء ذوي الضمٌر الحً و و

فً ؼٌاب إجراء أي تحقٌق  و .الذٌن رفضوا التورط فً المؽامرة قد اؼتٌلوا جمٌعهم فً ظروؾ ؼامضة

ٌعلق على شماعتها  ( وGIAهم دابما ٌنسب إلى الجماعة اإلسالمٌة المسلحة )ج.إ.م/جدي فقد كان اؼتٌال

مخططة  الجاهزة المعدة لهذا الؽرض!! فً حٌن أن كل عملٌات التصفٌة تلك كانت فً الحقٌقة مدبرة و

من طرؾ رإسابهم األنذال، تحت ذرٌعة امتناع هإالء الضباط عن تطبٌق تعلٌماتهم اإلجرامٌة أو أنهم 

 من المحتمل أن ٌمتنعوا.

فكرت كثٌرا فً كٌفٌة التصدي النحراؾ هذه العصابة المجرمة فلم أجد أمامً أي خٌار سوى 

ترك الجمل بما حمل من أوزار، فاتخذت القرار الحاسم  االنسحاب من الجٌش، و الهجران البابن و

منذ ذلك التارٌخ حتى ٌومنا  حصلت علٌه( فً ألمانٌا حٌث أعٌش باإلقدام على طلب اللجوء السٌاسً )و

 هذا. 

 

أستطٌع أن أصرح بؤن الحرب الطاحنة التً تمزق  ،بصفتً قد عاٌشت األحداث فً قلب النظام

التً تقدم  هً أكثر تعقٌدا مما تحاول أن تسمعنا إٌاه بعض التحالٌل القادمة من أروبا، و 1992بلدي منذ 

متعصبٌن إسالمٌٌن.  اعا ناشبا عن تعارض بٌن عسكرٌٌن جمهورٌٌن ولنا هذه الحرب باعتبارها صر

 فلهذا السبب أردت أن أساهم فً إظهار الحقٌقة للتارٌخ دون أٌة مجاملة أو تحٌز لهذا الطرؾ أو ذاك.

ٌستؽلون العنؾ الذي تقوم به  أدٌن قادة الجٌش الذٌن ٌسٌرون و إنً فً هذه الشهادة أتهم و

منذ سنوات. قد ٌعتقد البعض أننً أتخذ موقؾ الدفاع عن )الجبهة اإلسالمٌة لإلنقاذ( الجماعات اإلسالمٌة 

لذلك أحرص منذ البداٌة هنا على التوضٌح بؤنً لم أنتسب على  (، أو عن اإلسالمٌٌن، وFIS)ج.إ.إ/

ً أو كما أنه لٌس فً نٌتً على اإلطالق أن أنف ،اإلطالق، فً أي ٌوم من األٌام إلى أٌة منظمة سٌاسٌة

التً وردت وقابعها مفصلة فً العدٌد من  و ،أبرر الجرابم الفظٌعة التً ارتكبها بعض اإلسالمٌٌن

مؽررا بهم، فإنهم فً كل األحوال  سواء كان مرتكبو تلك الجرابم أو لم ٌكونوا مستعملٌن و الكتابات، و

حرب فحتما ٌوجد هناك ٌجب أن ٌحاكم مرتكبوها ٌوما لٌنالوا جزاءهم. إذا كانت هناك  مجرمون، و
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قادة  هذان الطرفان فً نظري هما الجنراالت من جهة و متصارعان و طرفان متعارضان و

 مسإولٌة فً إحداث المؤساة الجزابرٌة الراهنة. من جهة أخرى، فلكل منهما دور و (FIS)ج.إ.إ/

بها ٌتوقون إلى أخذ أصحا 1989بعد االنتصار الذي تحقق لإلٌدٌولوجٌة اإلسالمٌة ابتداء من سنة 

لٌس  بالتً هً أخشن، و محاولٌن فً ؼالب األحٌان فرض ذلك بالقوة و ،قٌم اإلسالم تجسٌد مبادئ و

بالرؼم من أن قاعدة هذا الحزب كانت ؼٌر متجانسة إال أن بعض قادة  بالتً هً أحسن. و باإلقناع و

ى ظهور تٌار متطرؾ مناهض هو األمر الذي أدى إل شجعوا هذا االنحراؾ التسلطً، و (FIS)ج.إ.إ/

قد طور هذا التٌار خطابا معادٌا للدٌمقراطٌة ٌتجلى بوضوح فً بعض  ألي تقدم أو مساٌرة للعصر. و

الشعارات المرفوعة آنذاك " الدٌمقراطٌة كفر" أو " القانون الوحٌد هو القرآن" أو "ال مٌثاق ال دستور 

العنؾ، كإجبار  دعون إلى تطبٌق اإلسالم بالقوة وكان أصحاب هذا االتجاه ٌ قال هللا قال الرسول" و

كذلك أخذ الضرٌبة  المخالفٌن. و النساء على ارتداء الحجاب أو إقامة الحدود الشرعٌة على العصاة و

"الثورٌة" التً تحولت فٌما بعد، خالل سنوات الدم، إلى "ضرٌبة الجهاد"، )إن هذه الفرقة المتطرفة من 

المجابهة،  "، بالوسابل التً سنتحدث عنها فٌما بعد، إلى الثورة وSMا الـ"أ.ع/اإلسالمٌٌن هً التً دفعه

اتخاذ لؽة العنؾ وسٌلة وحٌدة  االلتحاق بالجبال و مجرجرة معها شبٌبة بكاملها إلى حمل السالح و

 ( وSMتالعبات مصالح الـ)أ.ع/ و (FISللتخاطب(، ثم ما لبثت الحسابات السٌاسٌة لقادة )ج.إ.إ/

ازاتها فٌما بعد أن جعلت الحركٌة المتولدة من هذا الحزب تسلك طرٌق المواجهة، مما أدى أكثر استفز

 فؤكثر إلى جعل أٌة فرصة أو إمكانٌة للتعاٌش ؼٌر ذات موضوع، أو قرار. 

لقد حاول الربٌس الشاذلً بن جدٌد كثٌرا أن ٌحقق نوعا من التوازن بحرصه الّشدٌـد على تحقٌق 

الجنراالت  "( وFISحاب االتجاه الدٌمقراطً )بمن فٌهم الموجودون داخل "ج.إ.إ/المصالحة بٌن أص

 "أصحاب القرار" المعادٌن لإلسالمٌٌن فً آن واحد، علما أن اإلسالمٌٌن وعـدوا بمحاسبة المسإولٌن، و

د كلّـؾ ق الؽاز(. و صادرات البترول و كانوا سٌتولون أمر المراقبة على المداخٌل )التجارة الخارجٌة، و

 . 1992فبراٌر  12الربٌس الشاذلً بن جدٌد تمسكه بموقفه التصالحً هذا، منصبه ذات ٌوم فً 

إلؽاء نتابج  ابتداء من هذا التارٌخ المشإوم، اتخذ جنراالت الظل من توقٌؾ المسار االنتخابً و

مسبوق ٌصٌب  دورته األولى. ذرٌعة للزج بآالؾ الجزابرٌٌن فً أتون حرب أهلٌة فظٌعة: جنون ؼٌر

الشباب الذٌن كانوا محرضٌن بعضهم ضد البعض اآلخر من قبل نظام حكم مكٌافٌلً، فً حٌن لم ٌكن 

 الكرامة! العدالة و هإالء الشبان ٌحلمون جمٌعهم فً حقٌقة األمر إال بالحرٌة و

همٌش ت إن اإلسالم الثوري أو الحركً لم ٌبرز إلى الوجود هكذا من العدم. فالبإس االجتماعً و

كذلك رفض أي مشروع مجتمع متماسك ٌسمح بتكوٌن  مواكبة العصر و النخب التواقة إلى التقدم و

 المعاصرة، ٌضاؾ إلى ذلك ؼٌاب الحرٌة و األصالة و الجدٌد و تركٌبة متناسقة تجمع بٌن القدٌم و
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 هذه العوامل وفً مختلؾ المجاالت. كل  الفساد فً كل مكان و تفشً ظاهرة الرشوة و الدٌمقراطٌة، و

من جهة  الظروؾ مجتمعة هً التً أدت خالل الثمانٌنٌات إلى ظهور الحركة اإلسالمٌة فً الجزابر. و

عمٌق للعالم )سقوط جدار برلٌن، أفول نجم الشٌوعٌة،  تحول واسع و وفً سٌاق جٌوسٌاسً و أخرى 

( كان بروز الحركة اإلسالمٌة نتٌجة ظهور العولمة بالتالً نهاٌة عالم القطبٌن، و نهاٌة الحرب الباردة، و

منطقٌة كذلك لتدنً مستوى "أصحاب القرار" الربٌسٌٌن الذٌن لم ٌرفضوا تسلٌم المشعل لألجٌال الالحقة 

فحسب، بل أن فسوق" شبه النخبة" هذه التً تعٌش على الرٌع قد عكس للمجتمع صورة نظام متؽطرس 

 ذٌر.ٌقتله التب ٌشله اإلهمال، و تنخره الرشوة، و

أن  لم ٌدرك هإالء المسإولون أو القادة أن وضع العالم قد انقلب جذرٌا رأسا على عقب، و 

اإلسالم السٌاسً ٌفرض نفسه فرضا كبدٌل للهٌمنة األمرٌكٌة منذ انهٌار اإلمبراطورٌة الشٌوعٌة. لقد 

تجاوزتها األحداث.  كانوا ٌرٌدون مواصلة تسٌٌر األمور على الطرٌقة القدٌمة التً عؾ عنها الزمن، و

أخٌرا المقاومة الشرسة لكل  اإلدراك فً البداٌة ثم االندهاش بعد ذلك، و هذا ما ٌبرر عدم الفهم و و

 .1989محاوالت اإلصالح التً أعقبت "االنفتاح السٌاسً المراقب" منذ بداٌة 

مترددة بٌن لقد الحظت البلدان األوروبٌة هذه التحوالت دون أن تدرك المراهنات فً الواقع، 

بٌن التوجس من إمكانٌة قٌام دٌكتاتورٌة إسالمٌة على أعتاب  الرضى بما ٌعد به االنفتاح الدٌمقراطً و

أروبا. إن احتمال ظهور دولة دٌنٌة على النمط اإلٌرانً هو أمر ؼٌر وارد فضال عن أنه ؼٌر مقبول 

الجنراالت بعٌدا فً ممارستهم للقمع هذا كله ما ٌفسر تخاذل الحكومات األوروبٌة، عندما ذهب  كذلك. و

 .1992االضطهاد ابتداء من انقالب  و

بسط نفوذهم بصفة كلٌة على  و ،إن هذا االنقالب قد سار نحو األسوأ فً دعم سلطة الجنراالت

هإالء الجنراالت هم : خالد نزار، العربً بلخٌر، محمد تواتً، محمد العماري،  البالد منذ ذاك الوقت، و

(، DAFآخرون. هإالء الذٌن ٌسمون عادة بعصابة "الفارٌن من الجٌش الفرنسً" )ؾ.ج.ؾ/شركاء  و

محمد تواتً لم ٌلتحقوا بمراكز الجٌش الوطنً خارج  حتى إن بعضهم كالجنرال محمد العماري، و

لم ٌشاركوا قط فً أٌة  أي ببضعة أشهر فقط قبل االستقالل، و 1961الحدود الجزابرٌة إال فً سنة 

 ضد المحتل الفرنسً داخل الوطن أو خارجه! معركة

 ( قد أخطبوا نتٌجة قلة تجربتهم السٌاسٌة وFISبصفة جلٌة فإن قسما كبٌرا من قادة )ج.إ.إ/ و

ٌَُحرك من طرؾ جهاز  انشؽالهم فً كبح جماح الجناح المتطرؾ داخل الجبهة الذي ؼالبا ما كان 

بشكل كبٌر فً إعطاء المبرر  بقسط وافر و( قد شاركت FISبذلك تكون)ج.إ.إ/ (، وSMالـ)أ.ع/

بسط نفوذهم على  تمكٌنهم من النجاح فً مناورتهم لالستبثار بالسلطة و (، وDAFلجنراالت)ؾ.ج.ؾ/

 العباد! البالد و
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 ام العالمً أخٌرا ٌعٌربدأ الرأي الع 1997انطالقا من المذابح الفظٌعة المرتكبة فً خرٌؾ سنة  

خبراء  اهتمامه للعدٌد من المبلحظٌن خاصة بعض المنظمات ؼٌر حكومٌة لحقوق اإلنسان، الصحافٌٌن و

األزمة الجزابرٌة الذٌن كانوا ٌشكون منذ مدة فً تورط قوات األمن فً أعمال العنؾ المنسوبة 

 ستصرخون كمن ٌإذن فً مالطا!الم لكن إلى ذلك التارٌخ كان هإالء المنادون و لئلسبلمٌٌن. و

إن تصور قٌام قوات تابعة للجٌش بارتكاب أو مساعدة من ٌقوم بارتكاب جرابم مماثلة، هو بكل 

أن هذه األفعال قد بلؽت فً بشاعتها درجة ال ٌكاد ٌتصورها  التصدٌق!! خاصة و تؤكٌد صعب التقبل و

شٌوخ طاعنون فً  ء )بٌنهم أطفال، نساء والمرء فكٌؾ ٌبلػ الخٌال باإلنسان أن ٌتصور مواطنٌن بسطا

ٌُذبحون. بتحرٌض من أولبك الذٌن ٌفترض أن ٌكونوا  ٌُقتلون،  ٌُؽتصبون،  ٌُشوهون،  ٌُختطفون،  السن( 

 منقذٌهم من ذلك ؟ حماتهم و

األالعٌب السابقة ألعمال العنؾ التً قام بها  مع ذلك، كما سنرى، فإن كل المناورات و و

 الشناعات. فمن المإكد و كنت شاهدا علٌها، كانت مإشرا مسبقا لهذه الفظابع والتً  اإلسبلمٌون، و

 ، قامت جماعات إسبلمٌة مستقلة بارتكاب جرابم و1996حتى سنة  1992بصفة خاصة أنه منذ سنة 

المذابح الجماعٌة المنسوبة إلى اإلسبلمٌٌن منذ سنة  لكن القسم األكبر من االؼتٌاالت و فظابع مرٌعة، و

هً فً الحقٌقة أعمال مباشرة أو ؼٌر مباشرة قام بها رجال  1997بصفة أخص منذ سنة  ، و1992

 تابعون نظامٌا لهٌاكل األجهزة األمنٌة!!

البرهنة علٌه عبر فصول هذا الكتاب، كما أشرت فً  إن هذا الموضوع هو الذي سؤنكب على توضٌحه و

خاصة بهذه "العشرٌة الحمراء" المتمٌزة بؤرقام ذلك بهدؾ المساهمة فً إظهار الحقٌقة ال المقدمة، و

عشرات المراكز للتعذٌب )بمقٌاس "صناعً"(،  مفقود و 1200 قتٌل و 200 000مفزعة تتمثل فً 

نتج عن هذه النكبة التً ضربت  أكثر من ملٌون ُمنقل أو نازح. و الجا و 400 000معتقل  13 000

من  % من األفراد العاملٌن. و 30)البطالة مست أكثر من  اقتصاد البلد إفقار جزء كبٌر من أفراد الشعب

ملٌون من أفراد الشعب الجزابري  15خالل تقدٌرات بعض المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة فإن حوالً 

هو أمر متناقض تماما مع واقع بلد بمثل ؼنى الجزابر(، كما ظهرت من  ٌعٌشون تحت عتبة الفقر، و

تفشً آفات اجتماعٌة  ها منذ عشرات السنٌن )التٌفوبٌد، السّل، الطاعون( وجدٌد أمراض سبق القضاء علٌ

 بصفة عامة )الرشوة، اللصوصٌة، الدعارة، االنتحار(.
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تشوٌه جدٌد لتارٌخ الجزابر،  إلى الحٌلولة دون وقوع تزٌٌؾ آخر، و -إذاً  -إن هذا الكتاب ٌهدؾ 

 أعاد كتابته دجالون جعلوا أنفسهم أبطاال. على ؼرار ما حصل بالنسبة لتارٌخ حرب التحرٌر، الذي

ذلك ألن الرأي العام العالمً ما ٌزال بعٌدا جدا عن التصدٌق بالمدى الواسع الذي بلؽته التالعبات 

( ]هذا الشعار األسطوري الذي لم ٌتبدل رؼم كل SMالمناورات الشٌطانٌة التً قام بها الـ)أ.ع/ و

و"المندوبٌة  (DCSA)م.م.أ.ج/"المدٌرٌة المركزٌة ألمن الجٌش"  التؽٌٌرات التً طرأت على التسمٌة كـ

هً "قسم  و 5 1990 التسمٌة األخٌرة منذ سبتمبر ( وDGDSاألمن" )م.ع.ت.أ/ العامة للتوثٌق و

اإلعالم عن أحداث  بصفة خاصة تلك التً تهتم باألخبار و ( وDRSاألمن" )ق.إ.أ/ االستخبارات و

 بمهارة فابقة أخباٌر مشوهة "على المباشر". تلقابٌا، والتً ُتستبدل بها  الحرب و

الدهشة لهذه السٌاسة التشوٌهٌة المنقطعة النظٌر هو بدون  لعل التجسٌد األكثر إثارة للعجب و و

. فبعد المذابح الرهٌبة 1997شك ذلك االبتكار العجٌب ألطروحة " من ٌقتل من؟" فً أواخر سنة 

 المنظمات الدولٌة ؼٌر المناضلون الجزابرٌون لحقوق اإلنسان و المرتكبة فً ضواحً العاصمة صمم

الحكومٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان على المطالبة من جدٌد، بلجنة تحقٌق دولٌة مستقلة لتسلٌط الضوء 

على الشكوك المخٌمة حول تورط قوات األمن فً أعمال العنؾ المنسوبة إلى الجماعات اإلسالمٌة. و 

 

5
ؼداة االستقبلل؛  1962الذي ُحل سنة  ( وFLN( مصالح االستخبارات لـ)ج.ت.و/MALGمنحدر من )المالڤ/ (SMع/إن الـ)أ.(  

الذي كان ٌخدمه كشرطة سٌاسٌة(، لقد  الحزب )إبان فترة الحزب الواحد و حاضرا كلٌا منذ ذلك الوقت داخل كامل دوالٌب الدولة و

التً تركت مكانها  ( المدٌرٌة المركزٌة لؤلمن العسكري، وDCSM)م.م.أ.ع/ تحت اسم 1980أعٌدت هٌكلة األمن العسكري سنة 

التً ُؼٌرت بدورها بعد "موجة"  األمن التابعة لرباسة الجمهورٌة، و ( المندوبٌة العامة للوقاٌة وDGPSللـ )م.ع.و.أ/ 1983سنة 

لٌس لوزارة  األمن التابعة دابما لرباسة الجمهورٌة و ( المندوبٌة العامة للتوثٌق وDGDS، بالـ)م.ع.ت.أ/1988الدٌمقراطٌة ألكتوبر

 بدون أن ٌلحق ذلك أي تؤثٌر على عناصرها، فعالٌتها و 1990( رسمٌا فً جوان DGDSلقد ُحلت )م.ع.ت.أ/ و .الدفاع الوطنً

من، موضوعا تحت األ ( قسم االستخبارات وDRSسؤعود إلى هذا( أصبح األمن العسكري )ق.إ.أ/ )و 1990فً سبتمبر  وسابلها، و

التؽٌرات الطاربة على التسمٌة إال أن اسم  تعاقب األجٌال و بالرؼم من مرور الزمن و إمرة الجنرال محمد مدٌن المدعو "توفٌق"، و

 المواطنٌن، مسجبل بسنوات من الرعب و ما ٌزال دابما متداوال، ألنه ٌنتمً إلى البلشعور لئلطارات و (SMاألمن العسكري )أ.ع/

  ع.القم
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فً هذه المرة بدأ صوتهم ٌسمع من "المجموعة الدولٌة" إلى درجة أن الناطق الرسمً باسم الحكومة 

بؤن حكومة بالده ترؼب فً لجنة تحقٌق دولٌة  1998ٌناٌر  05األمرٌكٌة جٌمس روبٌن قد صرح ٌوم 

 .6مدبرٌها  لمعرفة المسإولٌن عن ارتكاب هذه المذابح و

 بابتكار شعار فً ؼاٌة الفعالٌة و 7( DRSلحة الدعاٌة فً )ق.إ.أ/أمام هذا التهدٌد قامت مص

خاصة فً فرنسا حٌث  فً الخارج )و الخطورة، حٌث قامت باستعمال عمالبها اإلعالمٌٌن فً الجزابر و

 الشخصٌات التً تساندها اإلٌحاء بؤن هذه المنظمات الدولٌة و ٌزٌد عددهم عن الحاجة( للتروٌج و

ساإل "من ٌقتل من؟"، مع العلم أن هذه الصٌؽة فً الحقٌقة لم ٌسبق على اإلطالق ٌجرإون على طرح ت

هو  هو التساإل الذي وصؾ تلقابٌا "بالبذاءة" )و أن استعملها المدافعون عن حقوق اإلنسان )...( و

بٌرنار  التعبٌر نفسه الذي استخدمه بصفة خاصة كل من الفٌلسوفٌن الفرنسٌٌن اندري كلوكصمن، و

لٌفً(، لوصؾ تلك العبارة!، " ذلك أن كل هذه الجرابم، كانت قد أعلنت الجماعات اإلسالمٌة  هنري

إذا ما وجدت  المسلحة مسإولٌتها عنها"، ناسٌن بكل تؤكٌد التحقق من وجود هذه االعترافات أصال، و

 بالفعل التؤكد من صحتها!

فً دور قوات األمن فً  حتى الٌوم، أن كل من ٌشكك نالحظ خالل السنوات الالحقة، و و

تحوم حولها الشكوك.. نجدهم ٌلصقون  المذابح التً ما ٌزال حتى اآلن ٌكتنفها الؽموض و االؼتٌاالت و

ٌُعرؾ هو أن مصلحة بصفة تلقابٌة تهمة "نصٌر أطروحة من ٌقتل من؟" ] به فورا و  إن ما ٌجب أن 

كشؾ أي محاولة  لفٌن خصٌصا بمتابعة وصحافة معروفة بعٌنها مك ( وDRSالدعاٌة التابعة لـ)ق.إ.أ/

لو محتشم فً هذا الخصوص و إن أقل تلمٌح أو أبسط تساإل و للتشكٌك فً مصداقٌة الخطاب الرسمً.

 

، إلدارة حكومة الوالٌات Office of the Spokeman، أنجزه مكتب المتحدثٌن  Daily Press Briefing ( دٌلً براس برٌفٌنػ6

 .1998ٌناٌر  6المتحدة األمرٌكٌة، 

إلى ٌومنا هذا، لعبت هذه المصلحة دورا ربٌسٌا فً تشوٌه المعلومات، كانت تسمى  إبان كل فترة "الحرب الجزابرٌة الثانٌة" و( 7

"مصلحة العمل النفسانً" ٌقودها العقٌد جٌبللً مراو المدعو "صالح" ثم  1993"مصلحة الصحافة والتوثٌق"، ثم أصبحت فً ٌناٌر 

  .(2001شإوم طاهر زبٌر المدعو "الحاج" )هذا األخٌر عوض بالعقٌد فوزي نهاٌة العقٌد الم
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 الرسمًترسٌخ التفسٌر  ذلك لتؤكٌد و ٌتهم "بمحاولة تبربة اإلسالمٌٌن من جرابمهم"، و ٌدان فً الحٌن و

 المتمثل فً شرعٌة الحرب التً ٌخوضها الجٌش الجمهوري الالبكً ضد "مجانٌن هللا السابد للصراع، و

ذلك بحصر هذه المؤساة فً صراع  قد أتاح هذا التبسٌط لألمور، تبرٌر كل الجرابم، و اإلرهابٌٌن"[. و

التؽاضً عن أطراؾ أخرى ال تقل أهمٌة، ابتداء من الشعب  ثنابً مخادع بٌن بعض أطرافه المحركة، و

 ذاته!

اإلتقان ما ٌجعل الشك ٌساور  اإلبهام قد بلؽت فً تفننها من إن هذه الممارسات التً تؽذي الخلط و

هكذا لٌوهموا الرأي العام بؤن هذه المذابح المرتكبة فً حق المدنٌٌن  دراٌة. و فطنة و أكثر الناس حنكة و

 ( بضبط آلٌة جهنمٌة ال تكاد تخطا الهدؾ وDRSقد تمت بالفعل على أٌدي اإلسالمٌٌن... قام )ق.إ.أ/

إسالمٌٌن حقٌقٌٌن ضمن مجموعات )ُمشكلّة( من تلك الوجوه  ٌتمثل هذا "االختراع الشٌطانً" فً إدراج

 تكلؾ هذه المجموعة بتنفٌذ العملٌات المبرمجة فً الزمان و عناصر من وحدات األمن، و اإلسالمٌة و

تم  ٌتعلق األمر هنا بؤفراد من اإلسالمٌٌن كانوا قد ألقً علٌهم القبض من قبل، و المكان المحددٌن...)و

تحت التعذٌب أو إؼراإهم بتقدٌم وعود لهم بالتخفٌؾ، أو اإلعفاء من جرابم ثابتة إكراههم، سواء 

النتٌجة هً إرؼام هإالء أو أولبك على التعاون مع القوات الخاصة المكلفة بتنفٌذ العملٌات،  ضدهم... و

 ة، وساعة ارتكاب المذبحة ٌؤمر المسإولون بتجاوز المنازل األولى من الحً أو القرٌة المستهدف و

ٌتعمدون عدم قتل أهلها، كً ٌتخذوا منهم فً الٌوم التالً شهود إثبات على أنهم رأوا بؤم أعٌنهم سٌر 

أنهم تعرفوا، بما ال ٌدع مجاال للشك على إسالمٌٌن ٌتقدمون المجموعة  العملٌة من البداٌة إلى النهاٌة، و

 المهاجمة التً ارتكبت "المذبحة".

جوه هإالء اإلسالمٌٌن "دلٌل دفع التهمة" تكون طوال اللٌل مكشوفة ال داعً لإلشارة هنا أن و و

 بٌنما تظل وجوه بقٌة عناصر المجموعة المجرمة من قوات األمن كلها ملثمة!!

هكذا فإن حبك األمور بهذه الكٌفٌة الشٌطانٌة هو الذي جعل أطروحة "من ٌقتل من؟" تؤتً أكلها  و

  تحقق النجاح المؤمول لها فً نظرهم! و

  

  

من شهر  7 ( فً ٌومANPلحظة انخراطً فً )ج.و.ش/ ( وSMأنا أختار الـ)أ.ع/ أذكر و

ؼاٌتً أن أقدم مساهمتً  عشرٌن سنة، كان طموحً و كنت أبلػ حٌنها واحدا و ، و1974ٌولٌو

قٌم  قٌم نوفمبر )مبادئ و بادئ والمتواضعة فً بناء دولة قانون قوٌة، دٌمقراطٌة، مإسسة على م



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
23 

 
  

 وقائع سنوات الدم

مع  و اختٌارات الشعب. احترام الحرٌات و ( و1954مفجري ثورة التحرٌر فً األول من نوفمبر سنة 

الخبرة التً توفرت  مع التجربة و المسإولٌات التً كان لً شرؾ تقلدها، و بفعل الوظابؾ و الزمن و

ٌّفت عن العشرٌن بكل تؤكٌد أن  سنة، أستطٌع أن أجزم و لدي على مدى سنوات الخدمة التً ن

 ( هو "قلب" السلطة فً الجزابر!SMالـ)أ.ع/

لقد اكتسب هذا  وسابل ال حدود لها. و إمكانات و انه دولة حقٌقٌة داخل دولة، ٌتمتع بصالحٌات و

 السلك من األمن بحق شهرة "صانع الملوك" ألن "المصالح" كما نسمٌها، هً التً كانت ُتعٌن أو َتعزل

حتى  الوزراء و السفراء، نواب البرلمان و المدٌرٌن العامٌن للمإسسات العمومٌة، الوالة، القناصل و

 !! رإساء الجمهورٌة

هً أنها بدال من أن  لسوء الحظ تؤكدت خالل سنوات التسعٌنٌات من حقٌقة أخرى، و ؼٌر أنه و

الشعب أصبحت توجهها ضد  البلد ووسابلها الضخمة فً خدمة  تضع هذه المإسسة إمكاناتها الهابلة و

إسماعٌل العماري، وكمال عبد  ( محمد مدٌن، وDRSالجزابرٌٌن. إن رإساء )ق.إ.أ/ الجزابر و

تحت ذرٌعة إنقاذ الوطن من "التهدٌد األصولً" قد نظموا بالتواطإ مع أعضاء عصابة  الرحمان، و

ارتكاب جرابم بشعة ضد مواطنً بلدهم،  بعض "الدمى المدنٌٌن" عملٌة نهب ثروات البلد و الجنراالت و

ال حتى العسكرٌون. فالشعار الوحٌد  ال المثقفون و ال الدٌمقراطٌون و فلم ٌنجو منهم ال اإلسالمٌون و

حسب أمزجتهم المتقلبة، دون قبول أي شكل من أشكال  لهإالء المفترسٌن هو تسٌٌر البلد على هواهم و

 االحتجاج!!

، ثالثون سنة بعد انتهاء حرب تحرٌر بلدهم 1992بصفة خاصة بعد  ، و1988فابتداء من سنة 

عرؾ الشباب الجزابري معسكرات االعتقال )المسماة كناٌة "بالمراكز األمنٌة"( فً الصحراء، كما 

أو خاصة  –االستخدام الواسع للتعذٌب )المستعمل بكٌفٌة تلقابٌة البتزاز المعلومات  عرفوا االختطاؾ، و

االؼتٌاالت السٌاسٌة )محمد بوضٌاؾ، قاصدي مرباح،  كذلك التصفٌات الجسدٌة و ٌن( وإلذالل المعتقل

  8عبد الحق بن حمودة، عبد القادر حشانً( المحاكم الخاصة، حظر التجول، "مواطنً الدرجة الثانٌة" 

 

الدولة ألصحاب السلطة ) كالمكان سكان إقامات  هذا المصطلح المستعمل فً الشارع العاصمً لئلشارة إلى المجالس المعٌنة و (8

، القاضً بإنشاء هٌبة ناخبٌن من 1947هو ٌشٌر إلى النظام الذي أقامته فرنسا االستعمارٌة سنة  المعروؾ بنادي الصنوبر( و

 ببل شك فإن أصحاب "الدرجة األولى" كانوا هم المستعمرٌن الفرنسٌٌن )حٌث "الدرجة الثانٌة"، مخصص لؤلعٌان "األهلٌٌن"، و

 .ٌحتسب صوت الواحد منهم بعشرة أمثاله من "األهلٌٌن" (
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(" كل ذلك ٌذكر الجمٌع بممارسات جٌش االحتالل GLD"جماعات الدفاع الذاتً )ج.د.ذ/ المٌلٌشٌات، و

إذا اعتقد  -إذن–)تجنٌد، استخدام الجنود اإلضافٌٌن كالحركى، المخازنٌة، القومٌة( فال ٌستؽرب 

ٌلمسونه بؤٌدٌهم أن سٌاسة جنراالت الٌوم هً امتداد أو  ذلك بؤعٌنهم وهم ٌشاهدون  الجزابرٌون و

 استمرار لتلك السٌاسة التً مارسها عساكر االحتالل فً سنوات الخمسٌنٌات من القرن الماضً !!

لٌس لً الحق فً ذلك، ألن السكوت ٌعتبر تواطإا مع هذه السلطة  ال ٌمكننً أن أسكت و

األساسً فً تـؤلٌؾ هذا الكتاب هو تقدٌم شهادتً على أحداث محددة لذلك فإن قصدي  المجرمة، و

إنً أقوم بهذا عن قناعة تامة، شعورا منً بالواجب،  بعٌنها، قد عاٌشتها كفاعل منفذ أو كمبلحظ منتبه، و

ٌُزور تارٌخ الجزابر المعاصر من طرؾ الدجالٌن و و المتآمرٌن الدموٌٌن، كما  بنزاهة القصد، لكً ال 

بهذا العمل كذلك وفاء لذكرى العدٌد من هإالء الذٌن ذهبوا ضحٌة الجرٌمة المخططة فً هذه أقوم 

 هذا بؤمل أن تساعد مساهمتً المتواضعة هذه على استرجاع الشعب الجزابري سٌادته و العشرٌة، و

 استقبلله الذي دفع من أجل الحصول علٌه ثمنا باهضا! حرٌته و

زعزعة استقرار الوزٌر األول  ( كهٌكل سٌاسً، وFIS)ج.إ.إ/سٌتطرق هذا الكتاب إلى اختراق 

، كما سٌتطرق 1991و 1990مولود حمروش )المبادر الصادق إلجراء اإلصبلحات االقتصادٌة، فً 

كذلك توقٌؾ المسار  أٌضا إلى تكوٌن "النواة الصلبة " للحركة اإلسبلمٌة الرادٌكالٌة فً الجزابر، و

قٌام  الذي كان ٌستهدؾ بالدرجة األولى "إطبلق العنان" للعنؾ، و و( 1992االنتخابً )فً ٌناٌر 

فً هذه  عملهم كحلفاء للسلطة، حٌث أنه و مصالح المخابرات بتكوٌن الجماعات اإلسبلمٌة المسلحة و

( كما سؤبٌنه، أخذت تتجذر البذور األولى للمؤساة المفجعة التً أدمت 1991–1990السنوات بالذات)

 ! ال تطٌل نزٌفها إلى الٌومما تز الجزابر و

هً التسمٌة التً  بؤكثر دقة ممكنة لدور هذه "الجماعات اإلسبلمٌة للجٌش" و سؤتطرق كذلك و

 )الذي لم ٌعد مؽفبل منذ زمن طوٌل( سؤفضح دورها فً المذابح و أطلقها علٌها الشارع الجزابري

سؤذكر  العسكرٌة، و ٌاسٌة، وكذلك تصفٌة الشخصٌات الس شناعة و االؼتٌاالت األكثر مشهدٌه و

القٌام بمحاوالت  ( فً صٌانة "الحرب القذرة" وSMاستؽبللهم من طرؾ رإساء الـ)أ.ع/ توجٌههم و

خاصة ما ٌتعلق  اؼتٌال معارضٌن فً الخارج أو استعمالهم كؤدوات ضد "المصالح" الفرنسٌة، و

 .1995بالتفجٌرات المؤساوٌة التً وقعت فً بارٌس سنة 

المدى  ؼٌر المحنك سٌفاجؤ عند قراءة هذه الصفحات بالطابع المعقد، و ئ ؼٌر المطلع وإن القار

مثبت باألدلة  التالعب مع أنه فً الحقٌقة واقع مإكد و الصعب التصدٌق، الذي بلؽه هذا االستخدام و

ٌُعرؾ هو أن هذه الممارسة التً ٌقوم بها رإساء الجٌش، و القطعٌة. و ح التً المصال لكن ما ٌجب أن 

، ال ٌمثل فً الحقٌقة ابتكارا أو شٌبا جدٌدا بل هو ٌندرج ضمن تقالٌد 1988توجه ساسة البلد منذ 
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، 1962"عرٌقة" فً التسٌٌر السٌاسً بواسطة "الضربات الدنٌبة" تقالٌد تعود إلى استقالل الجزابر سنة 

الكتاب، فٌجب التذكٌر بؤن  حتى لو لم ٌكن ذلك من أهداؾ هذا و!!  بل تعود إلى سنوات حرب التحرٌر

من طرؾ كمشه من الضباط  1962السلطة الفعلٌة أو الحقٌقٌة كانت قد صودرت بالفعل منذ سـنة 

 الذٌن اتخذوا من أسالٌب التالعب و و( KGBتكونوا فً مدرسة المخابرات السوفٌاتٌة )كاجٌبً/

 على الشعب، "فؤصحاب القرار" الٌوم و السٌطرة المناورة الطرٌقة األنجع للتحكم فً نزاعاتهم الداخلٌة و

من خالل استؽاللهم للعنؾ اإلسالمً كتؽطٌة "إلرهاب الدولة" لم ٌقوموا إال بمواصلة العمل المتمادي فً 

 .األسالٌب التً ورثوها عن أسالفهم استعمال الطرق و

اد فً صعوبته قد ز أخٌرا، ٌجدر بً أن أذكر هنا أن إعداد هذا الكتاب لم ٌكن باألمر السهل و و

لجوبً إلى بذل جهود مضنٌة للتذكر، كً أستحضر األحداث التً وقعت منذ أكثر من عشر سنوات، 

حٌث ال مفر من وجود بعض الثؽرات، لقد اخترت توخً الدقة بقدر اإلمكان إلى درجة أننً تجاوزت 

امة فً نظري هو احتٌاط التزام هذه الصر التوارٌخ التً لم أكن متؤكدا منها، و عن ذكر بعض األسماء و

 عمالبهم، كً ٌلقوا بظالل الشك، و بالتالً أٌة فرصة للجنراالت، و البد منه حتى ال أترك أٌة ثؽرة، و

ذلك ألننً مثل العدٌد من الذٌن  ٌصفونها "بالقذؾ" و فقدان المصداقٌة على ما أذكره من حقابق قاطعة، و

الٌوم الجبٌن ٌستحٌل علً مادٌا حتى لحظة كتابة هذه  هم قطعوا الصلة معها و عاٌشوا "سنوات الدم" و

مجموع الوقابع التً انقلها، فً حٌن أن  –أثبت تلقابٌا بالمعنى القضابً للكلمة  السطور، أن أبرهن و

فلهذا !! إحضار أي شهود تلفٌق أٌة أدلة و الطاعنٌن فً أقوالً هم فً موقع ٌسمح لهم "بفبركة" و

ال أذكر إال الفاعلٌن المإكدٌن فً هذه الحلقات المؤساوٌة، ألنً أعرؾ أنهم إن  اخترت أال أحدد باالسم و

ؼامروا فً رفع دعوة ضدي أمام العدالة الفرنسٌة بتهمة "القذؾ" فسؤكون قادرا حٌنها على تقدٌم 

 "عرض من األدلة" لن ٌستطٌع محاموهم أن ٌدحضوها أبدا!!

 

ت ستتعرض للنقد الشدٌد من "أصحاب القرار" فً إنً أعرؾ مسبقا أن هذه الصفحا

قد  أدواتها اإلعالمٌة المعروفة. و ( وDRSالجزابر، بواسطة مصالح العمل النفسانً التابعة لـ)ق.إ.أ/

، أثناء اإلدالء بشهادتً 2002خاصة فً الثالث من شهر ٌولٌو سنة  سبق و أُخطرت بذلك بعدة طرق و

ببارٌس، لصالح الضابط السابق فً القوات الخاصة الجزابرٌة الحبٌب للمحكمة العلٌا  17أمام الؽرفة 

سواٌدٌة الذي كان متابعا قضابٌا بتهمة "القذؾ" من طرؾ وزٌر الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، 
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بسبب الحدٌث الذي أدلى به للقناة الفرنسٌة الخامسة ضد "أصحاب القرار" فً الجزابر على إثر صدور 

  .9 القذرة"كتابه "الحرب 

بعد اإلدالء بشهادتً صرح الجنرال خالد نزار للعدالة بقوله "إن السٌد سمراوي ؼادر الجزابر منذ 

سنة من الوضع القابم فً  12فبعد  ، بعد ستة أو سبعة أشهر من توقٌؾ المسار االنتخابً...1992

أالحظ هنا عابرا أن  و 10 ال أظن أن السٌد سمراوي ملم بكل العناصر". الجزابر توجد هناك تطورات و

سنة" فهو ٌعتبر إذن أن الوضعٌة التً كان هو أحد  12عن " 2002السٌد خالد نزار تحدث سنة 

. هنا ٌكمن أحد مفاتٌح فهم خلفٌات 1992لٌس منذ انقالب  و 1990المسإولٌن أثناءها، قد بدأت سنة 

 الفاجعة التً ٌعٌشها وطنً منذ ذلك التارٌخ!

 

جوهرٌة سؤحاول أن أتناولها بالتفسٌر فً هذا الكتاب، فهذه إذن مسابل 

ؤننً قد أجدت "اإللمام بكل العناصر" التً ٌتحدث عنها بأننً أعتقد  خاصة و

أترك الحكم للقارئ. السٌد نزار، و 

 

 

 

رال نزار ، لقد خسر الجن2001" بارٌس La Découverte، "ال دٌكوفارت La Sale Guerreحبٌب سواٌدٌة، الحرب القذرة  ( 9

"؛  La Découverteقضٌة القذؾ تلك. النص الكامل لوقابع هذه المحاكمة التً دامت أكثر من خمسة أٌام، نشرته "ال دٌكوفارت 

.2002بارٌس   ،La Sale Guerre"  Le Pocès de"بعنوان حبٌب سواٌدٌة، محاكمة "الحرب القذرة" 
 

 .245مرجع السابق ص حبٌب سواٌدٌة محاكمة "الحرب القذرة" نفس ال ( 01
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بعد مروري سرٌعا على نٌابة مدٌرٌة مكافحة التجسس، عٌنت  1990فً شهر مارس من سنة   

األمن"  ( التابعة "للمندوبٌة العامة للتوثٌق وSRAربٌسا "لمصلحة البحث والتحلٌل")م.ب.ت/

( الجزابري، كانت الببلد حٌنبذ فً حالة SMهً إحدى فروع جهاز الـ)أ.ع/ (، وDGDSم.ع.ت.أ/)

لكن قبل أن أشرع  رإساإنا بصدد العهد إلٌنا بمهام جد خاصة لمواجهة هذه الحالة المستجدة. و ؼلٌان، و

 ٌنذاك.فً تفصٌل ذلك ٌتعٌن علً أن أعود إلى الوراء لمعرفة المناخ الذي كان ٌسود صفوفنا ح

 

 

، قام ربٌس الجمهورٌة الشاذلً بن جدٌد )بإٌعاز من ربٌس دٌوانه 1987فً شهر نوفمبر  

الجنرال العربً بلخٌر "الذي ستكون لً فرصة العودة إلى الحدٌث عنه بالتفصٌل"( بإعادة تنظٌم جذري 

. حٌث تم تقسٌم الجهاز إلى 1962استقالل الجزابر سنة (، العمود الفقري للسلطة منذ SMلجهاز الـ)أ.ع/

( تابعة DGPSاألمن" )م.ع.و.أ/ عملٌا منفصلٌن هما: "المندوبٌة العامة للوقاٌة و كٌانٌن مختلفٌن تماما و
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" منذ SMلرباسة الجمهورٌة، قد أسندت إلى الجنرال مجدوب لكحل عٌاط )الذي كان ٌسٌر الـ"أ.ع/

( أصبحت منذبذ مسٌرة من طرؾ DCSAزٌة ألمن الجٌش" )م.م.أ.ج/( و"المدٌرٌة المرك1981

 حصرا بالمسابل العسكرٌة. هذا الجهاز كان ٌتكلؾ خاصة و الجنرال محمد بتشٌن، و

األمن الداخلً، و"الوقاٌة  ( تتمثل فً محاربة التجسس، وDGPSكانت مهمة )م.ع.و.أ/

خاصة االختالسات، الرشوة، نهب  جتمع، واالقتصادٌة"، بهدؾ مكافحة اآلفات التً كانت تنخر الم

مراقبة الشركات األجنبٌة فً الجزابر.  كذلك التكفل بمتابعة إنجاز الصفقات العمومٌة و أموال الدولة، و

 بعبارة مجملة فإن كل ما ٌخص الحٌاة المدنٌة كان ٌدخل ضمن صالحٌات هذا الجهاز. و

لم ٌكن  ( وSMال ٌنحدران من جهاز الـ)أ.ع/ ، على الرؼم من أنهما"بتشٌن"، و "لكحل عٌاط"إن 

ٌكاد مسار  لدٌهما مإهالت خاصة فً مجال االستخبارات فكالهما معروؾ بكونه عسكرٌا جٌدا، و

 خدمتهما العسكرٌة ٌكون مماثال: قٌادة لواء ناحٌة عسكرٌة، لكن لكل واحد منهما طابعه الخاص.

ة الحال من عٌن رقادة بالقرب من واد الزناتً، كان الجنرال لكحل عٌاط المنحدر من عابلة مٌسور

قد فوض جزءا كبٌرا من  محترما جدا، رجل مرح، ٌتمٌز باعتدال ٌصل أحٌانا إلى درجة التراخً، و

الذٌن استؽلوها لٌقلبوا له األمور بكل مكر. إن  صالحٌاته إلى مرإوسٌه الذٌن كان ٌمنحهم ثقة تامة، و

( الذٌن قبلوا طواعٌة أن ٌكونوا ANPسامٌن القالبل جدا فً )ج.و.ش/الجنرال لكحل عٌاط من الضباط ال

أن "ٌدفعوا" من أجل اآلخرٌن، مإدٌا فً ذلك دور الصهٌرة أو "كبس االحتراق" فً  كبش فداء و

هذا ٌدل على أن نزاهته األخالقٌة ال ٌمكن أن  الوصلة الكهربابٌة، من أجل رفاقه فً "الدٌوان السري" و

 .توضع محل الشك

 –مدٌنته األصلٌة  –الجنرال محمد بتشٌن أكثر حذرا، ذو شخصٌة قوٌة، معروؾ فً قسنطٌنة 

كمشجع متحمس للفرٌق الرٌاضً القسنطٌنً، نادي كرة القدم الذي كان ربٌسه الشرفً، مالكم قدٌم، 

 أوامره ال تقبل أي نقاش. وطنً حتى النخاع، رجل حازم، و

( ٌراوح مكانه فً حالة انتظار: SMان جهاز الـ)أ.ع/ك 1988إلى أكتوبر  1987من نوفمبر 

 الوسابل. توزٌع األفراد و قضٌا السنة ٌتنازعان حول اقتسام و "محمد بتشٌن" و "لكحل عٌاط"الجنراالن 

رجال كال المصلحتٌن قضوا جزءا كبٌرا من الوقت فً مراقبة بعضهم بعضا )كما كان األمر فً 

لٌة فً سنوات التسعٌنٌات( فً ذلك الوقت كان الربٌس الشاذلً بن المناوشات الداخ زمن النزاعات و

التكٌؾ مع  جدٌد بمشورة الجنرال العربً بلخٌر، ٌعتزم القٌام بانفتاح اقتصادي قابل للتطور و

لكن إعطاء بعض الحرٌة داخل حزب  المستجدات: لم ٌكن واردا لدٌهم إجراء أي انفتاح سٌاسً و

 .1962( الحزب الوحٌد فً البالد منذ االستقالل سنة FLN)ج.ت.و/

فً هذه الظروؾ أرادت عصابة بلخٌر أن تستؽل هذا المعطى الجدٌد كً تتخلص من الضباط 

هو ما ٌفسر "إعادة الهٌكلة "  (، وSMخاصة منهم ضباط الـ)أ.ع/ الذٌن كانوا ٌعارضون هذه السٌاسة و
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الحذر من احتمال  فً منتصؾ الثمانٌنٌات، توخٌا الحٌطة و( التً كان قد ُشرع فٌها ANPللـ)ج.و.ش/

إبعاد جٌل كامل من الضباط المنحدرٌن من جٌش التحرٌر  و من جهة، 11 وقوع أي انقالب عسكري

للعقٌدة  بصفة خاصة أنصار الحزب الواحد المتحمسٌن له و الوطنً الجزابري من جهة أخرى، و

هو الرجل القوي فعلٌا فً السلطة،  ة للجنرال العربً بلخٌر، وقد كان هذا التطهٌر فرص االشتراكٌة. و

وضع  أو على األقل إضعافها بهدؾ التخطٌط "الستحقاقات" قادمة، و 12 أن ٌعمل على تركٌع "المصالح"

 العٌن. ٌنفذون تعلٌماته على الرأس و رجال من زمرته أوفٌاء لسٌاسته و

خاصة المدٌرٌن العامٌن  اط المبعدٌن وأستطٌع أن أذكر عشرات الحاالت الخاصة بالضب

سؤقتصر فقط  زٌادة )و ( مثل الرواد حاج عمر جرمان، معروؾ، عبد العلً، محمود، وSMللـ)أ.ع/

على ذكر أولبك الذٌن أعرفهم شخصٌا على مستوى الناحٌة العسكرٌة الخامسة، ألن األسلوب نفسه هو 

 محمد بوقالب من قسنطٌنة، علً عمٌرش من سطٌؾ،الذي اتبع فً النواحً العسكرٌة األخرى، النقباء 

خان من القّل، بلقاسم مناسل من باتنة، عبداوي من سطٌؾ، محمد الصالح المدعو "فلٌو" من عزابة، 

قد كان ٌوجد واحد فً كل والٌة( كالمالزم عبد هللا صحراوي من  وكذلك رإساء مكاتب أمن القطاع )و

 صدٌق من خنشلة، عمور من سكٌكدة...بلقاسم درمونً من تبسة، ال و عنابة،

( فً أزمة حقٌقٌة متخبطا فً العدٌد من المشاكل المصطنعة جراء النزٌؾ الذي SMأصبح الـ)أ.ع/

 بالتالً عجز العدٌد من إطاراته عن فهم و أصابه نتٌجة ذهاب العدٌد من الضباط األكفاء إلى التقاعد، و

 .1988أبعاد أحداث أكتوبر  إدراك خلفٌات و

أكتوبر  10إلى  5ذه األحداث رسمت منعطفا حاسما فً تارٌخ بالدنا منذ االستقالل من ٌوم ه

طرقات كبرٌات مدن  شهدت البالد تمردا شعبٌا ؼٌر مسبوق رامٌا مبات اآلالؾ من الشبان فً شوارع و

"، وزارات، بنوك، محالت تجارٌةFLN)مقرات حزب "ج.ت.و/ الوطن مهاجمٌن كل رموز النظـام

 

 القوات البرٌة، كانت وحداتهم تابعة نظامٌا لكل ربٌس ناحٌة عسكرٌة، و ( أُنشؤت بهذه المناسبة القوات الجوٌة، القوات البحرٌة، و11

هكذا فلم ٌكن بإمكان ربٌس ناحٌة أن ٌعطً أوامر  (، وANPلكنها ال تستمد أوامرها العملٌاتٌة إال من ربٌس قٌادة أركان )ج.و.ش/

( للسٌر نحو العاصمة، كان األمر ٌتعلق فعال بمراقبة مزدوجة: األولى على مستوى الناحٌة حٌث توجد وحدات لوحدات من )ج.و.ش

 األخرى على مستوى مقر العملٌات. القتال، و

ٌعتبر بحق أحد ألوٌة الجٌش تماما مثل البحرٌة، الطٌران،  (SM(، كان جهاز الـ)أ.ع/ANP( بعد إعادة هٌكلة )ج.و.ش/12

 به.لكن بدون أن تكون له إشارة خاصة  ، المدفعٌة، المشاة، الصحة، والمدرعات
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تابعة للدولة...(، كان القمع شرسا فبعد إعالن حالة الطوارئ لم ٌتردد الجٌش تحت قٌادة الجنرال 

قد ألقً القبض على اآلالؾ  و ،خالد نزار فً إطالق النار على الحشود، موقعا أكثر من خمسمابة قتٌل

بالفعل سرعان ما عرفنا بؤن تلك المظاهرات  و .13رٌن الذٌن كانوا ٌعذبون بصفة تلقابٌةمن المتظاه

 –كانت نتٌجة تدبٌر مخطط من "أصحاب القرار" التابعٌن لزمرة العربً بلخٌر. لقد نظموا عن قصد 

ٌُشعلوا فتٌل الفتنة! عملٌة نقص بعض المواد و  السلع ذات االستهالك الواسع فً السوق ل

الشروع فً تحقٌق نوع من االنفتاح  (، وFLNن هدفهم األساسً هو تحطٌم حزب )ج.ت.و/لقد كا

 الثروة! السٌاسً "المراقب" الذي ٌخدم شهٌتهم فً الفوز بالسلطة و

إن وضع الشاذلً بن جدٌد وقتها كان فً ؼاٌة الضعؾ من جراء فضٌحة رشوة تورط فٌها ابنه 

نه لم ٌكن أمامه أي إلرؼبته فً الحصول على عهدة ثالثة ف نظرا المعروفة بقضٌة موحوش( و توفٌق )و

 التؽطٌة على الدسابس التً كان ٌدبرها مرشده العربً بلخٌر. بّد من التكفل و

العسكرٌة المقلقة فاتورة هذه األحداث  علٌه فقد سددت العدٌد من الشخصٌات السٌاسٌة و و

 9الحمٌد براهٌمً الذي أعفى من مهامه فً  الدكتور عبد 1979"العفوٌة" بدأ بربٌس الحكومة منذ 

، ثم محمد الشرٌؾ مساعدٌة 14( قاصدي مرباح SMّعوض بالربٌس السابق للـ)أ.ع/ و 1988نوفمبر 

( كبش DGPSلقد عرؾ نفس المصٌر أٌضا ربٌس)م.ع.و.أ/ (، وFLNاألمٌن األول لحزب )ج.ت.و/

أقٌل الجنرال لكحل  1988من نهاٌة أكتوبر  الفداء الذي وجد لٌتحمل مسإولٌة القمع الوحشً: ابتداء

 محمد  ٌترك منصبه للجنرال (، الجنرال محمد بتشٌن الذيDCSAمكانه ربٌس )م.م.أ.ج/ عٌن عٌاط و

 

 Octobre, ils،1990، الجزابر  un chahut de gamins  ،Laphomic ? ، شؽب صبٌان،88( عابد شارؾ، الجزابر 13

parlent, ouvrage conçu par sid Ahmed Semiane  أنظر كذلك حبٌب سواٌدٌة 1998منشورات لوماتن، الجزابر ،

 .491 .مرجع سبق ذكره ص )محاكمة "الحرب القذرة" ( .

( ANP، عزل من الـ)ج.و.ش/"بومدٌن"، مسإول األمن العسكري إبان رباسة "عبد هللا خالؾ"إسمه الحقٌقً  ( كان هذا الشخص و14

د فترة وجٌزة كنابب وزٌر الدفاع مكلؾ بالصناعات الحربٌة، تولى حقٌبة وزٌر الصناعات الثقٌلة من ذلك بع ، و1982فً ٌناٌر 

عبد "فً حكومة  1986إلى  1984الصٌد من  ثم حقٌبة الفالحة و "محمد بن أحمد عبد الؽنً"فً حكومة  1984إلى  1982

  .(MAJD)ح.ج.ع.ت/أسس حزبه السٌاسً  1989فً  و "الحمٌد براهٌمً
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 دٌن المدعو "توفٌق" هذا األخٌر كان آنذاك مسإوال عن تنسٌق مصالح األمن برباسة الجمهورٌة.م

لقد ورث ببساطة على "طبق من فضة" إدارة تتوفر على وسابل مادٌة هابلة، عانى الجنرال بتشٌن 

 الخصومات! قد جلبت له الكثٌر من المتاعب و فً تجمٌعها، و

ٌتطلب بالضرورة وجود رجل قوي على رأس أقوى فروع لقد كان السٌاق السٌاسً وقتها 

هً بالضبط  قرٌبا من زمرة "أصحاب القرار" و الذي ٌكون فً الوقت ذاته وفٌا، و ( وSMالـ)أ.ع/

 الصفات المتوفرة فً توفٌق.

إن الجنرال محمد بتشٌن لم ٌكن رجل الوضعٌة: فالظروؾ الصعبة اآلنٌة هً فقط التً فرضته، 

بالنسبة لقاصدي مرباح عندما كان األمر ٌتطلب اختٌار رجل نزٌه لقٌادة الحكومة بعد كما كان الحال 

 .1988شالل الدم الذي سال فً أكتوبر 

تبٌن أن تكتٌك الجنرال العربً بلخٌر المخ المدبر للربٌس الشاذلً بن جدٌد كان ناجحا... فالجنرال 

ناصرها الممتازة لصالح ( من بعض عDGPSمحمد بتشٌن الذي كان قد أفرغ )م.ع.و.أ/

 ( وجد نفسه على رأس هٌكل "مدنً " ُمنهك )سمً الحقا "بالمندوبٌة العامة للتوثٌق وDCSA)م.م.أ.ج/

 تقطٌع أوصاله كما أسلفنا! الذي كان قد قام لتوه بإفراؼه من محتواه و األمن" "م.ع.ت.أ"( و

صالحٌاتنا داخل الدار لم ٌطرأ علٌها  لكن بالنسبة إلٌنا لم ٌتؽٌر أي شًء على اإلطالق فمهامنا و 

 كل الناس عملٌا بنفس المنظم. و أي تؽٌٌر، نفس األشخاص بقوا فً أماكنهم، ٌقومون بنفس المهام و

فعبارة  ) (" عند الحدٌث أو اإلشارة إلى مصالح األمنSMاستعمال تسمٌة "الـ)أ.ع/ واصلوا

 .العطل...( ارٌر أو عند طلب الرخص و( لم ٌكن لدٌها وجود إال كتروٌسة للتقDGDS)م.ع.ت.أ/

  

 

بكل تؤكٌد زلزاال شدٌدا بالنسبة للطبقة السٌاسٌة الجزابرٌة، أذكر جٌدا  1988لقد مثل أكتوبر 

 ( فً الوالٌات )المحافظات(FLNاالنتقادات العنٌفة التً كان ٌوجهها العدٌد من محافظً حزب )ج.ت.و/

هو ما ٌعتبر أفظع  نعته "بالخابن" لكونه خضع ألوامر "حزب فرنسا" و للربٌس الشاذلً بن جدٌد، و

شتٌمة فً الجزابر. فقد كان الكثٌر من قادة الحزب الواحد فً ذلك الوقت المتخوفٌن من االنفتاح الذي 

ضد حزب أخذت تتحدد معالمه، ال ٌفهمون موقؾ الربٌس الذي كان ٌبدو أنه ٌقوم بشن حرب 

 ( رمز الثورة.FLN)ج.ت.و/
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بالفعل فقد عرفت البالد وقتها انقالبا عجٌبا فً األوضاع : إن الدستور الجدٌد المصادق علٌه فً  و

بالتعددٌة بكل  –لو بكثٌر من التحفظ  و–ٌعترؾ مبدبٌا  ٌجٌز تعدد األحزاب و 1989فبراٌر  28

خاصة أولبك  ( وFLNؼضب رجال )ج.ت.و/أ و قد أثار هذا أشكالها )السٌاسٌة، النقابٌة، الثقافٌة...( و

الذٌن كانوا ٌستؽلون بطاقة أو عنوان الحزب لالستفادة من االمتٌازات المختلفة كالتملك ؼٌر القانونً 

 ما شابه ذلك. المحسوبٌة و الرشوة و ألمالك الدولة و

ن مفهوم إعادة توزٌع امتٌازاتها السٌما أ هو ما أصبح أمرا عادٌا عند تذوق طعم السلطة و و

المداخٌل لم ٌدخل بعد فً ثقافة هإالء السدنة الذٌن لم تكن الدٌمقراطٌة معروفة لدٌهم، كما كانوا ٌجهلون 

 تماما وجود أي شًء ٌسمى سلطة فعلٌة مضادة..

إال أن األمر فً الواقع كان ٌتعلق بانفتاح "تحت الرقابة" ذلك أن التوجٌهات التً عجلت بؤحداث 

أدركوا أن المحافظة على السلطة ال كانت تعنً حقٌقة أن العسكرٌٌن "أصحاب القرار"  1988 أكتوبر

ٌمكن أن تتم إال بهذا الثمن. معولٌن على استعمال مبدأ "فرق تسد" فؤّعد العربً بلخٌر وحلفاإه مخططا 

( والتٌار FLNو/بسٌطا مفاده: اقتسام الواجهة السٌاسٌة بٌن التٌار اإلسالمً، والتٌار الوطنً )ج.ت.

( والشٌوعٌٌن وحزب الحركة FFSالمسمى "دٌمقراطً" ممثال فً "جبهة القوى االشتراكٌة" )ج.ق.إ/

الذي حصل على االعتماد فً ( RCD)ت.م.ث.د/ الدٌمقراطٌة" "التجمع من أجل الثقافة و البربرٌة،

وات على األقطاب الثالثة . وكما أعلمنا الحقا، فإن حساباتهم كانت تقوم على تقسٌم األص1989فبراٌر 

% ٌقدم عند االقتضاء للبرالٌٌن أو 10% لكل واحد منهم، مع ترك هامش للمناورة بقدر 30بنسبة 

المستقلٌن أو التكنوقراطٌٌن، مهما ٌكن فالمهم أن القاعدة الشعبٌة لهذا القطب وذاك تظل محدودة وال 

 لسٌاسٌة كقوة وحٌدة منفردة.ٌكون هناك حظ ألي واحد منهم أن ٌفرض نفسه على الساحة ا

لقد كان الهدؾ المتوخى)ؼٌر المعلن بطبٌعة الحال( هو أن ال تسفر "دٌمقراطٌة الواجهة" هذه عن 

 تسمح بذلك لعبة التحالفات الالزمة للحكم "لمحركً الدمى" من مواصلة القٌادة و أٌة أؼلبٌة مطلقة، و

 تشكٌالت السٌاسٌة.التسٌٌر بفضل البٌادق المزروعة هنا وهناك داخل ال

لكن لم ٌكن ٌدرك هذه الحسابات فً ذلك الوقت إال القلٌلون جدا، فالوقت كان للحماس الذي كان 

ٌعٌدنا بكٌفٌة ما إلى روح ثورة االستقالل. فبالنسبة للكثٌر من الجزابرٌٌن، كان جٌل الفاتح من نوفمبر 

 ش، مصطفى بن بولعٌد، ٌوسؾ زٌؽود، و)ذلك الذي فجر ثورة التحرٌر الوطنً( المجسد فً مراد دٌدو

الكثٌر ؼٌرهم من المجاهدٌن الصادقٌن أبطال تلك الملحمة المجٌدة التً ترمز إلى أسمى وأروع أنواع 

التضحٌة فً سبٌل استقالل الجزابر. لقد كان ذلك بالنسبة لً مثال احتذى به عندما انخرطت فً الجٌش، 

جل تحطٌم نٌر أالمٌامٌن قد سقطوا فً مٌدان الشرؾ من واضعا فً اعتباري أنه إذا كان أسالفنا 
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 االستعمار، فإن دور جٌلنا هو التضحٌة من اجل إقامة دولة عصرٌة تسودها العدالة، تتركز على أسس و

 االزدهار. الكرامة و لكً ٌعٌش الشعب الجزابري فً كنؾ العزة و 1954قٌم نوفمبر 

كانوا ٌدركون أن تشٌٌد دولة "مثالٌة"  1988ت قبل بدٌهٌا، أن الذٌن كانت لدٌهم هذه القناعا

هناك كان دابما ٌسجل على  القصور المالحظ هنا و ن النقص وإ الجهد و ٌتطلب الكثٌر من الوقت و

عدم وجود نخبة قادرة على وضع سٌاسة حقٌقٌة إلعادة بناء الدولة. كنا نجد دابما  حساب نقص التجربة و

ال أحد كان ٌجرإ على ذكر  المجاملة. و نحصر فً شٌبٌن هما التراخً، والذرابع لتبرٌر عجزنا الذي ٌ

عكس الكثٌر من  ضعؾ روح المبادرة. ؼٌر أننً لم أفقد األمل، و ؼٌاب الحرٌة، و نقص الشفافٌة، و

زمالبً، فقد كنت مطمبنا عندما شق الربٌس الشاذلً بن جدٌد الخطى نحو االنفتاح السٌاسً وإقرار 

 بعض "مستشارٌه".  ، وتحت ضؽط الشارع و1988بٌة بعد أحداث أكتوبر التعددٌة الحز

عندما أسندت الحكومة إلى مولود حمروش  1989سبتمبر  9لقد كبرت ثقتً وازداد أملً ٌوم  و

)بعد قاصدي مرباح الذي لم ٌبق سوى ستة أشهر( وهو رجل شاب نشٌط وكفؤ. ابن الشهٌد هذا هو مقدم 

قا للربٌس الراحل هواري بومدٌن قبل أن ٌتدرج فً سلم المسإولٌة شٌبا ( كان مرافANPفً )ج.و.ش/

 فشٌبا : فقد بدأ ربٌسا للدٌوان فً الرباسة ثم أمٌنا عاما للرباسة فربٌسا للحكومة خلفا لقاصدي مرباح.

كان على عاتق مولود حمروش إقحام حكومته فً العمل على جبهتٌن: الشروع فً عملٌة 

 إعادة بناء المإسسات لتكٌٌفها مع متطلبات الدٌمقراطٌة. واإلصالح االقتصادي، 

 1990( فً مارس DGDS( التابعة لـ )م.ع.ت.أ/SRAعندما استلمت وظٌفتً كربٌس )م.ب.ت/

كان البلد مقبال بعد ثالثة أشهر على أول انتخاب تعددي فً تارٌخه الفتً: كان االقتراع قد حدد إجراإه 

منذ شهور ظهر فً الساحة  الوالبٌة. و ز بالمجالس الشعبٌة البلدٌة وجوان للتنافس على الفو 12ٌوم 

سبب اضطرابا كذلك "لإلصالحٌٌن" فً  معطى جدٌد شوش على رجال "الحل والعقد" العسكرٌٌن، و

( التً أسسها عباسً مدنً وعلً بن FISحكومة حمروش: وٌتمثل هذا المعطى الجدٌد فً صعود )ج.إ.إ/

، وقد حجبت األنظار بالفعل عن التشكٌالت 1989سبتمبر 6العتماد ٌوم حاج، والتً حصلت على ا

 ( الحزب الحاكم منذ االستقالل!FLNكادت تفرض نفسها كبدٌل لـ)ج.ت.و/ السٌاسٌة األخرى و

والذي ضرب منطقة تٌبازة، حٌث هب  1989( نقاط أثناء زلزال نوفمبر FISلقد سجلت )ج.إ.إ/

إسعاؾ المنكوبٌن وكانوا ٌرددون بسخرٌة آنذاك بؤن "االبن فعل أفضل مناضلوها إلى تقدٌم المساعدة، و

( التً تقابلها بالحروؾ الالتٌنٌة FISمن الصهر" فً إشارة إلى المعنى المختصر لبداٌة حروؾ )ج.إ.إ/

(F.I.S/( وتعنً فً اللؽة الفرنسٌة "ابن" تلمٌحا بذلك إلى أن " االبن " الذي هو )ج.إ.إFIS فعل ما لم )

له "الصهر" وهً إشارة واضحة إلى والً )محافظ( تٌبازة الذي كان بالفعل "صهرا" للربٌس الشاذلً ٌفع

بن جدٌد بما ٌحمل ذلك أٌضا من معانً لإلشارة إلى جو محاباة األقارب الذي كان سابدا. فً الوقت الذي 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
34 

 
  

 وقائع سنوات الدم

جزا عن تقدٌم المساعدة صرح مدٌر اإلدارة المحلٌة بالوالٌة للتلفزة الوطنٌة مقرا بؤنه "وجد نفسه عا

كلم  30للمتضررٌن من الزلزال" مع العلم أن المخبزة الصناعٌة فً مدٌنة الشراڤة لم تكن تبعد أكثر من 

عن مكان الزلزال، وكان بإمكانه أن ٌجعلها تساهم بشكل فعال فً توفٌر الخبز للمنكوبٌن، فً هذه األثناء 

كخلٌة نحل على إٌصال المواد الؽذابٌة والبطاطٌن ( ٌعملون بدون انقطاع FISكان مناضلو )ج.إ.إ/

 للمنكوبٌن فً قوافل متتالٌة.

إن هذه االنطالقة فً العمل التضامنً بقدر ما كانت تخدم بالتؤكٌد ؼرضا انتخابٌا، كانت تتباٌن مع 

ٌق انشؽاالت كبار المسإولٌن فً الوالٌة الذٌن كانوا مجندٌن إلزاحة أكوام الحجارة والدمار عن الطر

 المإدٌة إلى الفٌال التً ٌملكها الجنرال محمد عطاٌلٌة بشنوة، بالرؼم من أنها لم تكن مسكونة!

إن هذا الحماس لدى اإلسالمٌٌن أحدث تباٌنا صارخا مع جمود إطارات اإلدارة المحلٌة، كما أن 

اكه األسواق "اإلسالمٌة" التً مكنت المحرومٌن، وضعاؾ الدخل من الحصول على الخضر والفو

، كانت أٌضا من العوامل التً زادت من توسٌع القاعدة 1990بؤسعار معقولة فً شهر رمضان لسنة 

( الذٌن اتخذوا من اإلسالم الداعً إلى FISالشعبٌة لهذا الحزب، وباإلضافة إلى ذلك فإن قادة )ج.إ.إ/

لمحلٌٌن والشقاء الذي إصالح األخالق والتطهٌر سجلهم التجاري قد أحسنوا استؽالل أخطاء المسإولٌن ا

ٌعٌشه المجتمع، وشعور الشبٌبة بؤنها مهمشة وبدون مستقبل، إضافة إلى مشاكل البطالة، والسكن، التً 

  تضرب أطنابها دون أن تعرؾ أي حل !

 

  

 من ناحٌتً أنا كانت األمور واضحة، بعد خالفتً للرابد حاج لرباع على رأس مصلحة البحث و

هو منتوج خالص "معتق" من النظام القدٌم، كنت أظن أنً جسدت التؽٌٌر،  (، وSRAلتحلٌل )م.ب.ت/ا

 كنت أرى من واجبً نفخ روح التجدٌد هذه فً نفوس رجالً. و

من باب النزاهة الفكرٌة، أرى من واجبً أن أقّر هنا بؤن التعلٌمات لم تكن تسٌر فً هذا االتجاه  و

لمرتكب من مصالحنا فً عهد الجنرال بتشٌن " الذي دام إلى ؼاٌة سبتمبر بالضبط، الخطؤ الربٌسً ا

" كان ٌتمثل فً اختراق األحزاب السٌاسٌة التً كانت فً الحقٌقة تمارس نشاطها فً إطار 1990

الشرعٌة طبقا للقانون )ومن هنا جاء مصطلح "الشرطة السٌاسٌة" الذي استعمله المعارضون الحقٌقٌون 

"(، ولم ٌنج من هذا االختراق أي حزب سٌاسً مإثر، أهدافنا الربٌسٌة كانت SMالـ"أ.ع/ فً اإلشارة إلى
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(، ٌجب القول هنا بؤننا فً ذلك الوقت لم نكن قد اكتسبنا تجربة التعاطً مع FFS(، و)ج.ق.إ/FIS)ج.إ.إ/

د العلنً ( "واجهوا" للمرة األولى معارضٌن ٌمتلكون حق النقSMالدٌمقراطٌة: فمعظم ضباط الـ)أ.ع/

(. لم ٌصلوا بعد إلى FLNوالصرٌح فً حٌن أن رإساءهم كانوا ما ٌزالون على والبهم لـ)ج.ت.و/

التمٌٌز بٌن معارض وعدو، بحكم أنهم طوال سنوات خدمتهم، كانت مهمتهم األساسٌة تتمثل فً مطاردة 

 المعارضٌن المعتبرٌن "كؤعداء للثورة".

 ها حول أربع مهام ربٌسٌة هً:( تتمحور صالحٌاتSRAلقد كانت )م.ب.ت/

 مكافحة الجرابم االقتصادٌة أو ما ٌعرؾ بـ "الوقاٌة االقتصادٌة" -

 إجراء "تحقٌقات التؤهٌل" لتعٌٌن الشخصٌات فً المناصب العلٌا للدولة... -

 الجوسسة المضادة  -

بٌة، الطالبٌة...( "األمن الداخلً" وٌعنً مراقبة األحزاب السٌاسٌة والمنظمات الجماهٌرٌة )النقا  -

كذلك بعض "األماكن الحساسة" )العدالة، الموانً، المطارات، الفنادق...( متابعة  مراقبة الصحافة، و

المظاهرات، المشاركة فً األعمال اإلدارٌة بالوالٌات والدوابر  االجتماعات و المإتمرات و التجمعات و

زمة للقٌادة قصد اتخاذ القرارات على ضوء كذلك إعداد التحالٌل االستشرافٌة الال البلدٌات، و و

 كما كان من مهام مصلحتنا أٌضا تحضٌر أعمال مصالح العملٌات. ،المعطٌات المقدمة

ٌُعرؾ DGDSأصبحت )م.ع.ت.أ/ 1988بعد أحداث أكتوبر  ( منحصرة فً الجزء المركزي لما 

: اإلدارة العامة، المفتشٌة، ٌعنً مجموع اإلطارات العاملٌن مع الجنرال بتشٌن ( سابقا،SMبالـ)أ.ع/

قسم مكافحة التدخل الخارجً "الذي ٌضم نٌابة مدٌرٌتٌن: األمن  المالٌة، القسم التقنً، و الوسابل و

الجوسسة المضادة"، المراكز الستة للبحث والتقصً )الموجودة فً كل ناحٌة عسكرٌة(،  الداخلً و

 (.CPOلربٌسً للعملٌات )م.ر.ع/( وكذلك المركز اSRAالتحلٌل )م.ب.ت/ مصلحة البحث و

 قسم مكافحة التدخل الخارجً كان ٌسٌره الرابد عبد القادر حداد المدعو "عبد الرحمان" و

صحافة معٌنة مؽاالته فً االستنطاقات  قد آخذ علٌه أعداإه و المعروؾ باسم مستعار ثانً هو "النمر" و

حاد وكفاءته العالٌة، فإن الرابد عبد الرحمان بالرؼم من ذكابه ال و 1988الخشنة أثناء أحداث أكتوبر 

فٌما ٌخصنً فإنً احتفظ له  )مسإول سابق فً مصلحة الشرطة القضابٌة( ذهب ضحٌة زمانه. و

 بصورة رجل محترؾ مخلص لوطنه.

األمن فً قلب  ( المندوبٌة العامة للتوثٌق وDGDSكانت )م.ع.ت.أ/ 1990أثناء هذا الربٌع 

المتمثل فً  لعصب فً هرم السلطة. فالعمل الذي أنجزه الجنرال محمد بتشٌن والمعركة القابمة بٌن ا

السابرة على أرض الواقع كان ٌقلق  إعالم الربٌس الشاذلً بن جدٌد بصفة مباشرة باألوضاع السابدة و
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زمالبه )المكلفٌن بتجمٌع المعلومات بطرٌقة "انتقابٌة" لتبلٌؽها إلى  بالفعل مخططات العربً بلخٌر و

( كان ٌذهب من الرابد عبد الرحمان عن طرٌق الجنرال بتشٌن لٌصل CPOالربٌس( فتقرٌر )م.ر.ع/

مصداقٌة المعلومات  مباشرة إلى ربٌس الجمهورٌة، مما أكسب الجنرال بتشٌن ثقة الربٌس بفعل سرعة و

 التً كان ٌنقلها إلٌه.

 د" الذي كان ٌطمح إلى "تسٌٌر" وهنا تكمن جرٌمة القدح فً الذات الملكٌة لعراب "الدٌوان األسو

كبٌرة، فالعربً بلخٌر كان زٌادة على ذلك حانقا على مولود حمروش، لمباشرته  مراقبة كل صؽٌرة و

سؤعود إلى هذا الموضوع فٌما بعد( أن ٌلؽً  االقتصادي محاوال من جانبه )و عملٌة اإلصالح السٌاسً و

لو  السلطة على الواردات من المواد االستهالكٌة. والعموالت الخفٌة المؤخوذة من أصحاب الرٌع فً 

دامت هذه الوضعٌة على ما كانت علٌه فإن السٌرة المهنٌة للعربً بلخٌر كانت ستتعرض حتما للخطر 

 الداهم!

لكً ٌثؤر لهذه "اإلهانة" المزدوجة، نجده ٌضرب عصفورٌن بحجر واحد، وذلك بحبك الدسابس  و

بتشٌن، بإثارة وتحرٌض  ٌمٌن فً جٌش التحرٌر الوطنً، حمروش والمإامرات ضد الضابطٌن القد و

 الثانً! كل واحد منهما ضد اآلخر لٌصل إلى التخلص من "مقلقٌه" كلٌهما بفارق شهور فقط بٌن األول و

محمد  أثناء هذه الحملة كلها بقً الجنرال محمد مدٌن بعٌدا عن هذه المجابهة بٌن العربً بلخٌر و

االستخبارات محٌطا نفسه بمعاونٌه "المستقبلٌن"  فً الخفاء للظفر بمصلحة األمن و بتشٌن، ٌحضر نفسه

 هم معه حتى اآلن. الذٌن اختارهم منذ ذلك الوقت و

 

 

( لفت انتباهً عنصران متناقضان: SRAعندما باشرت مهامً الجدٌدة على رأس )م.ب.ت/ 

ت الذٌن كنت أقودهم وضعؾ المستوى الثقافً للُعصب الحاكمة وضحالته الكفاءة العالٌة لؽالبٌة اإلطارا

 المفزعة.

فقد الحظت أن أؼلبٌة الضباط المذكورٌن كانوا من قدماء ضباط الصؾ جندوا على أساس 

 ( ترك آثارا ال تمحى، فهذا ُمتهم بؤنه "رجل العقٌد فلتان" وSM"الكفالة"، فهذا التقلٌد الفرٌد فً الـ)أ.ع/

 رجل العقٌد عالن".ذاك "

لقد عٌن الضباط األربعون الذٌن كانوا تحت قٌادتً كلهم تقرٌبا فً مهام تخص البحث والتقصً، 

كانوا مؽروسٌن فً اإلحدى والعشرٌن بلدٌة التابعة للعاصمة، وفً الوزارات والمناطق الصناعٌة.. الخ، 
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ت السٌاسٌة، واالقتصادٌة، واإلدارٌة أنه حقٌقة نسٌج عنكبوت، ٌؽطً هكذا فً الجزابر، مجموع النشاطا

 )مدارس، جامعات، مساجد، محاكم، مإسسات التنمٌة االجتماعٌة، صحافة، إذاعة، تلفزٌون...(.

تقدٌم  إعداد الخالصة و جمع المعلومات و التنسٌق و التوجٌه و لقد كان عملً ٌتمثل فً التنشٌط و

 عروض عن الوضعٌة للقٌادة.

تنظٌؾ الجو السابد فً المصلحة بالكٌفٌة  فلم أجد وقتا لترتٌب األمور، ونظرا لكثرة األعمال،  و

التً كنت أرؼب فٌها. كنت أتمنى)فً هذا الوضع الجدٌد الذي أحدثه التعدد السٌاسً( أن أبعد من 

الصفوؾ أولبك الضباط من ذوي النزعة التجارٌة أو عدٌمً الكفاءة الذٌن لم ٌكونوا جدٌرٌن فً نظري 

النزاهة... لم ٌشطب  األمانة، و إلى هذا السلك من النخبة، ألسباب أخالقٌة تخص االستقامة و باالنتساب

 15بمبادرة منً إال ضابطان اثنان أحدهما هو النقٌب داود.  من صفوفً و

كنا نعمل على جمٌع  لم ٌكن لدي الوقت الكافً، ذلك أن الوضعٌة كانت فً ؼاٌة الصعوبة، و

 الجبهات.

إنا ٌعببوننا لمراقبة جرٌان الرٌاح الجدٌدة التً كانت تهب على الساحة السٌاسٌة لقد كان رإسا

الجزابرٌة: األحزاب تنشؤ كل ٌوم مثل الفطر، وكذلك الصحؾ واإلصالحات التً بدأها مولود حمروش 

هً كلها  وزٌره ؼازي حدوسً كانت دابما تحت نٌران هذه الصحافة الجدٌدة المسماة "مستقلة" و و

 باللؽة الفرنسٌة كـ )لٌبدو لٌبٌري، لو جون اندٌبوندن، ألجٌري أكتوٌالٌتً، لو صوار دالجٌري..( وتصدر 

الصحؾ المنشؤة  قد شجعت ازدهار هذه الجرابد و 1989ما ٌجب ذكره هنا هو أن حكومة حمروش منذ 

الصحؾ  من جهة أخرى بقٌت هذه حدٌثا أو المخصخصة، ضامنة لمإسسٌها ثالث سنوات من الراتب، و

خاصة اإلشهار الذي ٌعتبر  الطباعة و إبقابها تابعة كلٌا للدولة، فً مجال التزوٌد بالورق و "المستقلة" و

 ضرورٌا لبقابها.

هً ورقة الضؽط التً أفرطت فً استخدامها "المصالح" الخاضعة ألوامر العربً بلخٌر، أو  و

لحزب عبد الحمٌد مهري الذي كان ٌقؾ مع ( )أبعدهم األمٌن العام لFLNمحافظٌن سابقٌن فً )ج.ت.و/

لقد كان هإالء اإلصالحٌون  توجٌه النقاش ضد اإلصالحٌٌن. و اإلصالح( للتؤثٌر على الرأي العام و

 ضعفاء بالفعل ؼٌر أنهم قد استؽلوا هامش المناورة الضٌق الذي ُترك لهم فكانوا ٌسعون بشجاعة،

 

15
المقدم إسماعٌل العماري )المدعو "إسماعٌن" شخص أساسً، ستكون لً فرصة التطرق  ( استرجع هذا األخٌر فٌما بعد من طرؾ 

، تلك هً كٌفٌة تطور 1991ذكره مرارا فٌما بعد( الذي كان سٌقترحه لمنصب ربٌس دابرة فً إحدى والٌات الجنوب سنة  إلٌه و

 ب عدم الكفاءة سٌجد نفسه ربٌسا لدابرة!( بسبANPالزبابنٌة فً جزابر العصب االجرامٌة، نقٌب مطرود من صفوؾ )ج.و.ش/
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 االفتراس، فً حٌن أن الحسابات الخارجٌة لخوض ؼمار إصالح هٌكلً للخروج من اقتصاد الرٌع و

كان ٌتعٌن علٌهم قٌادة مفاوضات مع صندوق النقد الدولً كانت  كانت حٌنها منخفضة إلى أدنى درجة. و

مع  وصول إلى اتفاق متوسط المدى مع اإلٌطالٌٌن، وقد بدأتها حكومة قاصدي مرباح من قبل قصد ال

من جهة أخرى إذا كان  البنوك الدابنة من أجل إعادة جدولة الدٌون الخارجٌة التً كانت تخنق البلد. و

توصلوا  صحٌحا أن المسإولٌن الربٌسٌٌن فً الحكومة )مثلما هو الشؤن بالنسبة ألؼلبٌة اإلطارات( الذٌن

أمناء، فإنه كان من الخطر بمكان المجازفة  كانوا مستقٌمٌن و 1989سنة  إلى القضاٌا ألول مرة

 بعض قدماء باستنكار أو إدانة الشبكات المفترسة التً كانت تعمل تحت إشراؾ العربً بلخٌر و

هذا بالضبط ما لحق بالذٌن كانوا  و 16المجاهدٌن حٌث ٌعرض ذلك إلى عواقب وخٌمة ورد فعل عنٌؾ،

 بٌنهم، وقد كنت فً موقع االطالع ألعرؾ "المإامرات الدنٌبة" التً ذهبوا ضحٌتها.أكثر التزاما من 

كانت أشهر مالحظة محاٌدة  1990إن الثمانٌة أشهر األولى لحكومة حمروش حتى شهر جوان 

 العصب التجارٌة كانت مقتنعة بؤن عملٌة اإلصالح لن تسفر إال على المزٌد من الصفقات و لألوضاع، و

الفوابد لإلبك الذٌن كانوا ٌشؽلون مناصب مواتٌة فً الدولة. لقد كان أول حمام بارد  اح وجنً األرب

إصالح مدارات  القرض و القانون الخاص بالعملة و أخذته تلك العصب التجارٌة هو اإلصالح المالً، و

جعلهم  دة، وٌرفضون ذلك بش هو ما جعل أصحاب القرار ٌثورون و القرار المالً مع استبعاد اإلدارة، و

مكذوبة ضد اإلصالحٌٌن عبر مختلؾ القنوات، موعزٌن بذلك إلى األحزاب  ٌسربون أخبارا ملفقة و

( إلى طلب استجواب APNالمجهرٌة التً كانت محسوبة علٌهم فً المجلس الوطنً الشعبً )م.و.ش/

 الحكومة بهذا الخصوص.

لكثٌر من األوراق الرابحة )آفاق خلق مناصب لدٌهم ا إن اإلصالحٌٌن الذٌن ظنوا أنفسهم فً مركز قوة و

المتوسطة...( لم ٌعٌروا االهتمام الكافً لهذه  شؽل للشباب، إحٌاء نشاطات الصناعات الصؽٌرة و

ستدوم هذه الحرب الملبدة حتى التسوٌة النقدٌة،  و الهجمات من طرؾ أصحاب الرٌوع فً السلطة.

لما اتضح األمر بؤن اإلصالح االقتصادي الذي قام به  واإلصالح المالً الحقٌقً والتحرٌر التجاري. 

فعلهم عنٌفا،  المفترسٌن كان رد االنتفاع بالنسبة لهإالء مولود حمروش سابر فً طرٌق إلؽاء مصادر

حٌث بدأوا "ٌنشرون" الفضابح الملفقة فً "الصحافة المستقلة" ضد اإلصالحٌٌن!! 

 

بعض مسإولً منظمة قدماء المجاهدٌن ٌشكلون مجموعة ضؽط اقتصادي قوي فً قلب  ( المحاربٌن القدامى فً ثورة التحرٌر،16

 نظام السلطة الجزابرٌة!
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تسحب البساط من تحت أرجل الوسطاء  لقد بدأت هذه اإلصالحات بالفعل تكشؾ الطفٌلٌٌن و

 ستوردة ذاتاالتجار فً المواد الضرورٌة الم المنحرفٌن الذٌن كانوا ٌسٌطرون على شبكات االستٌراد، و

الحبوب... إن قٌام مولود حمروش بهذه العملٌة لتحقٌق  الدواء، و القهوة، و االستهبلك الواسع كالسكر و

هذه  المالٌة فً الببلد، و القطٌعة مع األسلوب القدٌم أقلق أصحاب الرٌوع من رإساء "المافٌا" السٌاسٌة و

ذكرهم بؤسمابهم،  ادي تعٌٌن المسإولٌن الحقٌقٌٌن، والتسمٌة كانت كناٌة تستعملها "الصحافة المستقلة" لتف

. لقد كانت 1980هم كمشة من الجنراالت المرتشٌن الذٌن ما فتبوا ٌستنزفون االقتصاد الوطنً منذ  و

 10العموالت الهامة التً ٌقبضونها بطرٌقة ؼٌر قانونٌة من هذه العملٌات تتراوح كحد أدنى ما بٌن 

هو ما ٌمثل مصدر ثراء ال ٌقل عن ملٌار دوالر فً  لصفقة المبرمة ومن المبلػ اإلجمالً ل %15و

 السنة، كانت تهدده إصبلحات حمروش بالزوال!

  

 

 ٌتعرض لحملة منظمة لزعزعة استقراره، و 1990هكذا بدأ مولود حمروش منذ شهر ماي  و

التً كان ٌشرؾ  ( وSMافة التابعة للـ)أ.ع/منسقة من بعض المصالح خاصة مصالح الصح هً مدبرة و

التً كان الجنرال توفٌق قد تنازل  تلك التابعة للرباسة و علٌها العقٌد جٌاللً مراد )المدعو صالح( و

قد كانوا ٌستعملون لذلك جرٌدة  بحسن تٌطوان( و عنها للجنرال بن جلطً )المعروؾ بعبد الرزاق، و

الصدٌق الشخصً للجنرال توفٌق  م، المدٌر السابق لإلعالم بالرباسة و)إٌبدو لٌبٌري( التابعة لمحمد مقد

تسرب " الملفات" للصحافة  )االثنان من ناحٌة برج بوعرٌرٌج( لقد أخذت المصالح ُتقّطر "األخبار" و

 تشوٌه صورتها! "المستقلة" التً كانت تتكفل بنزع المصداقٌة عن حكومة مولود حمروش و

ان بحقٌبتً االقتصاد والداخلٌة ٌتعرضان لهجوم متواصل األول )ؼازي قد ظل وزٌراه المكلف و

قد كانوا ٌتهمونه "ببخس قٌمة" االقتصاد الوطنً، والثانً )محمد الصالح محمدي( على أنه  حدوسً( و

اإلشاعة  مظلً سابق فً الجٌش الفرنسً موالً لإلسالمٌٌن ولكن األول كان المستهدؾ بصفة خاصة، و

قد كانوا ٌستدلون فً إطالق هذه اإلشاعة علٌه بسبب تعامله مع  و!!  هً أنه ٌهودي التً روجت ضده

محكوم علٌه باإلعدام(  هو معارض لنظام الحسن الثانً و ٌهودي مؽربً ٌدعى رٌمون بن حـاٌٌم )و

(، لمساعدته فً إعادة تنظٌم التجارة الخارجٌة الجزابرٌة، خاصة ACTعضو مكتب دراسات فرنسً )

ذا األخٌر كان قد عمل على العقود المبرمة مع المإسسات األجنبٌة، من طرؾ أن ه و
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هً تمثل احتكار الدولة المكلؾ باستٌراد بعض المواد االستهالكٌة األساسٌة  ، و(ENAPAL)م.و.م.غ/

 )كالسكر، القهوة، الزٌت وما شابه ذلك...( فبماذا كان ٌقلقهم مكتب الدراسات الفرنسً؟

ذا المكتب لفٌوضات التجارة الخارجٌة، والعقود المبرمة مع المصدرٌن الحقٌقة أن فحص ه

األجانب، كان ٌساعد الحكومة )وهذا بطلب منها( على التعرؾ على أسالٌب النصب وكشؾ مختلؾ 

 هو ما كان ٌهدد مباشرة مصالح المنتفعٌن بذلك. مصادر العموالت الخفٌة )تضخٌم الفواتٌر...( و

بدأت تعطً نتابج إٌجابٌة  أصبحت هذه األخٌرة مستقلة و( ENAPALبإصالح )م.و.م.غ/ و

قد امتدت التجربة إلى شركة النقل  تحسٌن طرٌقة التموٌن( و )انعكست على انخفاض األسعار، و

قد كان الرهان فً ؼاٌة  استٌراد السٌارات )المفاوضات مع شركات بٌجو، رونو، فٌات...( و البحري، و

تكلفة وتحسنت الخدمات فً هذه المإسسات، ستعمم عملٌة التحدٌث لتشمل األهمٌة: فإذا انخفضت ال

لهذا السبب تركزت الهجمات على  و .ما إلى ذلك( الدواء، و )كالحلٌب، و احتكار االسترادات األخرى

، وعلى مكتب الدراسات الفرنسً اللذٌن أعانا الوزٌر ؼازي حدوسً فً عملٌة (ENAPAL)م.و.م.غ/

ٌتهم مكتب الدراسات الفرنسً، بؤنه  و!  هذا سٌتهم فً الصحافة بؤنه "عمٌل" إلسرابٌلل إصالحه هاته. و

 مإسسة تعمل لحساب حمروش مالٌا، قصد خدمة مستقبله السٌاسً وتلمٌع صورته فً الؽرب.

بإمكانً ذكر المزٌد من هذا  هناك قضٌة أخرى ذات داللة على الجو الذي ساد تلك الحقبة )و و

لقضٌة تخص ؼرؾ التجارة: فبتعلٌمة من رباسة الجمهورٌة كانت هذه الؽرؾ ستصبح هذه ا النوع( و

مسٌرة بمجلس إدارة منتخب. وقد كان الهدؾ من ذلك مزدوجا: قطع الصلة، بٌن القطاع  مستقلة و

إجبار أرباب العمل الخواص على االضطالع بمسإولٌاتهم دون  وزارة التجارة، و الخاص المنتج و

از. فقد أعطت حكومة حمروش لمجالس إدارة ؼرؾ التجارة الجدد صالحٌة التسٌٌر انتظار االمتٌ

 المباشر لعملٌة التموٌن الخارجً للقطاع الخاص، فً انتظار حرٌة تنقل رإوس األموال.

كانت نتابجه هزٌمة ألصحاب  حماسٌا، و 1990لقد كان انتخاب مجالس اإلدارة هذه فً بداٌة 

مرة بلخٌر، الذٌن فقدوا بذلك السٌطرة على القطاع الخاص، ومن ثمة فقدوا الرٌوع المرتبطٌن خاصة بز

جزءا من العموالت التً كانوا ٌؤخذونها عن التجارة الخارجٌة. وقد حاولوا دون جدوى اتهام خصومهم 

( لم تجد كملفات وسخة إال ملفات APNبتلقً رشاوى، وحتى لجنة التحقٌق التً أثارتها فً )م.و.ش/

بالطبع المتابعات  لتً أخفقت فً االنتخاب)حبوب، أحذٌة، نسٌج، صفقات عمومٌة للبناء...( والشبكات ا

 التً طلبتها اللجنة.

بدأ اإلصالحٌون ٌخٌفون أعضاء عصابة الجنراالت الذٌن الحظوا  1990ابتداء من أواخر سنة 

كانت بداٌة  ع حد للرشوة. وأن اإلصالحٌٌن كانوا قادرٌن على وض أن أسالٌبهم المعتادة لم تعد مفٌدة، و

اشتعلت الحرب  الفترة الثانٌة من عهدة حكومة مولود حمروش متسمة بالتصلب من كال الطرفٌن، و
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بإقصاء مولود حمروش من طرؾ عصابة العربً  1991انتهت فً جوان  بٌنهما على جمٌع الجبهات و

 سؤعود إلى هذا الموضوع الحقا( بلخٌر.)و

( الجنرال محمد DGDSعربً بلخٌر ٌرٌد التخلص من ربٌس )م.ع.ت.أ/ؼٌر أنه قبل ذلك كان ال

بالتالً معاد لعصابة الجنراالت القادمٌن من الجٌش الفرنسً بدأ  بتشٌن. سلٌل جٌش التحرٌر الوطنً و

 بالتالً ٌضع مكانة العربً بلخٌر )مدٌر دٌوانه( فً خطر و بتشٌن بالفعل، ٌكسب ثقة الربٌس الشاذلً و

ن ٌرٌد أن ٌبقى المصدر الوحٌد )حسن االطالع( للمعلومات التً تنقل لربٌس الدولة حتى هو الذي كا

بمناورة شٌطانٌة استعمل العربً بلخٌر مكابد مختلفة إلفقاد  ٌظل قادرا على مراقبته بكٌفٌة جٌدة. و

العالقة  مصداقٌة بتشٌن لدى الربٌس الشاذلً، مستعمال فً الوقت ذاته كل ما ٌملك من وسابل، لتسمٌم

الوزٌر األول مولود حمروش. فربٌس الحكومة  ( الجنرال محمد بتشٌن، وDGDSبٌن ربٌس )م.ع.ت.أ/

( ترسل إلى DGDS( و)م.ع.ت.أ/MDNتم إقصاإه من طرؾ الجنراالت، فؤصبحت كل تقارٌر )و.د.و/

لود حمروش. لو خالصة عنها إلى مو ربٌس الجمهورٌة، أو إلى الجنرال العربً بلخٌر، دون أن توجه و

 عندما كان ٌتكرم علٌه الجنراالت ببعض المعلومات، فذلك ال ٌكون إال لتضلٌله بؤخبار مشوهة و و

مؽلوطة قصد إفقاده المصداقٌة لدى الربٌس، لٌبدو بذلك فً الدوابر الرباسٌة شخصا سٌا االطالع على 

 ًء لإلضرار بمولود حمروش والوضعٌة، أو ؼٌر قادر على تسٌٌرها، والسٌطرة علٌها. لقد فعلوا كل ش

 إبعاده عن الربٌس إلضعافه أكثر فؤكثر!

إن المناورة األكثر بذاءة كانت تتمثل فً إعطابه توقعات مؽلوطة عشٌة االنتخابات المحلٌة التً 

فً الوقت ذاته  من األصوات، و %80( نسبة FLNمسجلٌن لـ)ج.ت.و/ 1990جوان  12جرت فً 

على حمروش إلى درجة أنهم قدموا تقرٌرا للربٌس الشاذلً بن جدٌد ( SMبؽض الـ)أ.ع/ وصل حقد و

عن وجود شبه تمرد أو مقاومة مسلحة كان مولود حمروش بصدد تنظٌمها فً مسٌلة. وأستطٌع أن أدلً 

 بشهادتً على هاتٌن العملٌتٌن من تشوٌه األخبار اللتٌن كانت لً صلة مباشرة بهما.

  

  

على مستوى والٌة  1990التً عقدت فً آخر ماي  -لالنتخابات–أثناء اجتماعات التحضٌر 

خاصة الوالً هاشمً جٌار وأقرب مساعدٌه الذٌن لم  الجزابر فوجبت بعدم اكتراث السلطات المحلٌة، و

وابر، واألقل منهم ٌكونوا على اإلطالق ٌسٌطرون على الوضعٌة فً المٌدان. ال الوالً وال رإساء الد

(. بما FISحاج صدوق ربٌس أمن والٌة الجزابر، فال أحد منهم كان ٌبدو علٌه أنه توقع صعود )ج.إ.إ/
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( "ستتملك" من جدٌد، FLNأن االنتخابات كانت دابما مزورة، فالكل كانوا ٌعتقدون بال شك أن )ج.ت.و/

 أن نتابج االنتخابات "سُتصحح" كالعادة! و

ٌمات المعطاة من طرؾ ربٌسنا الجنرال محمد بتشٌن كانت واضحة: لٌس من فً حٌن أن التعل

الوارد على اإلطالق التدخل فً التصوٌت أو إجراء أي تؽٌٌر أو تحوٌل فً االقتراع بؤٌة وسٌلة من 

ممثلو األحزاب  زٌادة على ذلك فاألمر ٌتعلق بؤول انتخاب تعددي ٌجري فً الجزابر، و الوسابل. و

بالفعل أستطٌع أن  السهر على شرعٌتها. و كون حق اإلشراؾ على عملٌات االنتخاب والسٌاسٌة ٌمل

هً الوحٌدة فً تارٌخ  1991إلى ذلك الٌوم فإن تلك االنتخابات مع التً جرت فً دٌسمبر  أجزم بؤنه و

د الجزابر المستقلة التً لم تلجؤ فٌها اإلدارة إلى عملٌة التزوٌر. حتى أن البعض من ضباطً )كمحم

سفٌان لحلوح فً حسٌن داي، أو المالزم حاجً فً الدار البٌضاء...(  بوزارة فً ببر مراد راٌس، و

الحاضرٌن فً عملٌات فرز األصوات، قد منعوا عملٌة "حشو صنادٌق االقتراع" أمام اندهاش وذهول 

 المسإولٌن المحلٌٌن!

مدعو "عبد الرحمان" ربٌس قسم عشٌة االنتخابات كنت مكلفا من طرؾ الرابد عبد القادر حداد ال

( بإعداد تقرٌر مصالح األمن عن النتابج DGDS( التابع للـ)م.ع.ت.أ/DCIمكافحة التدخل )ق.م.ت/

المحتملة لالنتخاب، والذي كان من المفروض أن ٌسلم إلى ربٌس الجمهورٌة. بعد عقد العدٌد من 

الالمباالة التً  نظرا لحالة االتكال و االجتماعات مع اإلطارات الذٌن كانوا حاضرٌن فً المٌدان، و

( الذٌن فضلوا االستجمام على الشواطا بدال من التجند... FLNطبعت سلوك مرشحً حزب )ج.ت.و/

( تحظى بجاذبٌة قوٌة لدى الشباب واإلطارات FISكنا مقتنعٌن بانتصار اإلسالمٌٌن. فقد كانت )ج.إ.إ/

فقرا فً المجتمع دون نسٌان  لطبقات األكثر حرمانا وكذلك لدى ا المهمشٌن من النظام، و المقصٌن و

 المساجد التً كانت تقوم بدور المنابر الدعابٌة للحزب.

شعورا منً بؤن القٌادة ال ترؼب فً التوقعات "الكارثٌة" بذلت جهدا فً أن أترك موضوعٌتً  و

ألحزاب األخرى لبقٌة ا %20( وFLNلـ)ج.ت.و/ %30( وFISلـ)ج.إ.إ/ %40جانبا لكً أمنح "فقط" 

( االنتخابات فً FFSنظرا لمقاطعة )ج.ق.إ/ (RCD)ت.م.ث.د/)مع وضعً فً االعتبار نسبة متملقة لـ

لما ٌسمى بالمرشحٌن "األحرار"، الحركة من أجل الدٌمقراطٌة فً  %10بالد القبابل( كما قدرت 

( PAGSً )ح.ط.إ/( للربٌس األسبق أحمد بن بلة، وحزب الطلٌعة االشتراكMDAالجزابر )ح.د.ج/

( لحسٌن آٌت احمد )وهو أقدم حزب FFS)الحزب الشٌوعً الجزابري السابق( انضموا إلى )ج.ق.إ/

( فً النداء إلى مقاطعة هذه االنتخابات التعددٌة األولى 1962معارض فً الجزابر منذ استقاللها سنة 

 فً تارٌخ الجزابر المستقلة.
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الذي ٌبٌن األسباب التً دعتنا إلى هذه  و -ً عشرٌن صفحةلقد استقبل هذا التقرٌر الواقع فً حوال

(، الذي كان الساعد األٌمن للجنرال محمد DCIاستقباال سٌبا من طرؾ ربٌس )ق.م.ت/ -االستنتاجات

نظرا لما كان ٌسود عبلقتنا من احترام متبادل فقد طلب منً أن"أعٌد النظر" فً تحلٌلً  بتشٌن و

أن  ( ال ٌمكن أن تحصل على هذه النسبة، وFISتقدٌره أن )ج.إ.إ/ االستشرافً، حٌث كان ٌرى حسب

(، الشرطة، الحماٌة المدنٌة... ANPتقدٌري لم ٌضع فً الحسبان انتخاب "الهٌبات الرسمٌة" )ج.و.ش/

نظرا لما الحظه لدي من تحفظ فقد عهد الرابد عبد الرحمان  (، وFLNالذٌن ٌفضلون تقلٌدٌا )ج.ت.و/

لمذكور إلى النقٌب السعٌد لوراري )المدعو مسعود( الذي لم ٌتردد فً منح بتحرٌر التقرٌر ا

ثبطت عزٌمتً حٌث لم تتؽٌر  بقراءة التقرٌر الجدٌد أصابنً الذهول، و و %80( نسبة FLN)ج.ت.و/

 لٌس النص الذي ٌبرر هذه األرقام...  فً التقرٌر سوى النسب الخاصة بالنتٌجة، و

فً الٌوم التالً الذي كان  ل حررت خبلل اللٌلة السابقة لبلقتراع، والنسخة النهابٌة للنص المعد

طلب الجنرال بتشٌن التقرٌر الذي لم ٌكن قد انتهى من تحرٌره إال  1990جوان  10ٌصادؾ األربعاء 

لم نكن نتحكم فٌه  فً الساعة العاشرة صباحا)وقتها كنا حدٌثً العهد بإدخال اإلعبلم اآللً إلى مصالحنا و

مما جعلنا نحرر النص ٌدوٌا، ثم ٌدخل الكاتب المعطٌات وٌصحح األخطاء بعد ذلك، لٌنتهً بطبعه  جٌدا،

هً  أنا الذي ذهبت على متن سٌارة الجنرال بتشٌن، و مرهق لؤلعصاب. و تسجٌله. إنه عمل ممل و و

ٌوان الشاذلً سوداء اللون، ألسلم شخصٌا التقرٌر المزٌؾ إلى العربً بلخٌر، مدٌر د 504من نوع بٌجو 

 بن جدٌد، الذي كان ٌنتظره بفارغ صبر على درج مدخل الرباسة بالمرادٌة.

فبهذه الوثٌقة تحصل الجنرال العربً بلخٌر على الدلٌل القاطع على "عدم كفاءة" ربٌس 

التً  (، الذي كان قبل ذلك بؤٌام قبلبل قد أبلػ مولود حمروش بتوقعاته الخاطبة، وDGDS)م.ع.ت.أ/

كان ربٌس الدولة فً ؼاٌة  17عند إعبلن نتابج االقتراع  ذا األخٌر تبلٌؽها إلى الربٌس الشاذلً. وتعّجل ه

االستٌاء، منتقدا عبلنٌة نقصان الصرامة لدى مصالح األمن. هذه هً الكٌفٌة التً ٌمكن فٌها ألعلى سلطة 

 فً الببلد أن توقع عمدا فً الخطؤ!

 

17
(: حٌث حاز هذا الحزب على FISة فً تارٌخ البالد على فوز ساحق لمرشحً )ج.إ.إ/( لقد أسفرت أول انتخابات نزٌه 

% من 55% من المجالس الشعبٌة البلدٌة و 45.6نال  % من األصوات المعبر عنها، و 54.25صوت )ما ٌعادل  4331472

 المجالس الشعبٌة الوالبٌة.
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إٌهامه بؤنه ال ٌسٌطر على  الربٌس، وإلفقاده المصداقٌة لدى  لكن بدافع النٌل من مولود حمروش و

الوضعٌة فً المٌدان، البلد كله وجد نفسه مورطا فً ركوب "مؽامرة" تمثلت لدى "أصحاب القرار" فً 

المراهنة على  الحقٌقً(، وإضعاؾ جبهة التحرٌر قلٌبل )بما من شؤنه أن ٌكبح عملٌة سٌرها نحو التجدٌد 

 كل هذا من اجل أن ٌتمكنوا من االحتفاظ بامتٌازاتهم... راقبة( و)مع إبقابها تحت الم( FISورقة )ج.إ.إ/

لتؽطٌة هزٌمتها النكراء راحت تتحدث عن "االنتخاب العقابً" الذي  لقد لعبت السلطة بالنار، و

 فً الحقٌقة فان الحزب الواحد سابقا ذهب ضحٌة تخرٌب منظم و (، وFLNتعرض له حزب )ج.ت.و/

الذٌن كانوا ٌعتبرون أنفسهم  ( ضد حمروش، وFLNكبٌر من نواب )ج.ت.و/مخطط بإتقان، فبإثارة قسم 

قد خانهم الشاذلً بن جدٌد توصلت مناورة الظل لعصابة الجنراالت إلى شل محاوالت الوزٌر األول 

تصمٌم، بإٌجاد الحلول للمشاكل  االلتزام بعزم و لتجدٌد الحزب: فبدال من إزالة العوابق لتشبٌب القادة، و

( فً صراعاتهم الداخلٌة منشؽلٌن FLNنة التً ٌتخبط فٌها المواطنون بقً أعضاء )ج.ت.و/المزم

معاٌشة  المحافظة على امتٌازاتهم بدال من االقتراب من الجماهٌر الشعبٌة و بمصالحهم الخاصة و

 حل مشاكلها. همومها، و

عداء  لومات والتبلعب بالمع فً هذا السٌاق المضطرب ذهب مولود حمروش ضحٌة التضلٌل و

أصبح فً وضع ٌستحٌل علٌه إدراك المإامرة التً  و ،حلفابهم الجنراالت الفارٌن من الجٌش الفرنسً و

 كانوا ٌحٌكونها ضده.

  

 

كلم جنوب شرق  150إن قضٌة ادعاء وجود "مقاومة مسلحة" بمسٌلة وهً منطقة تقع حوالً 

لٌكم سردا لوقابعها بالتفصٌل فٌما ٌلً: ففً شهر أوت إ ك تعتبر اؼرب من الخٌال، والجزابر، هً كذل

كانت قناة التلفزة الوطنٌة الوحٌدة )الصوت الرسمً للسلطة( قد أعلنت عن مصادرة قوات  1990سنة 

فً  األمن لكمٌة من األسلحة لدى تنظٌم مسلح بالمسٌلة، والتً قالت أن وراءها "أحد المسإولٌن الكبار

الجزابر، بهدؾ زعزعة استقرار الببلد". بالنسبة لمصالح األمن فاألمر ٌتعلق بربٌس الحكومة مولود 

 ! حمروش بالذات

بصفتً مشاركا مباشرا فً هذه القضٌة فإنً أستطٌع أن اشهد بؤن المسؤلة برّمتها هً عبارة عن  و

على رأس هذه  (. وSMناصر الـ)أ.ع/مإامرة موؼلة فً الدناءة دبرها العربً بلخٌر بتواطإ مع بعض ع
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التقصً  العناصر المورطة مباشرة فً هذه العملٌة الرابد عبد الفتاح مدٌر مركز البحث و

 و 1990كلم جنوب ؼرب العاصمة. ففً بداٌة  40هً مدٌنة تقع بحوالً  ( بالبلٌدة وCRI)م.ب.تق/

ضً تلبٌة رؼبته فً وضع منزل حٌنها كنت فً منصبً بتٌبازة على خبلؾ مع هذا الشخص )بسبب رف

قد  صٌفً تحت تصرفه لقضاء العطل األسبوعٌة على الشاطا، مع إعفابه من دفع أي حساب...(. و

بلؽت درجة من السوء حتمت على أحدنا أن ٌترك منصبه، فطلبت حٌنها إذن  توترت العبلقات بٌننا و

تقبلنً هذا األخٌر باح لً بهذا السر:" عندما اس ( الجنرال محمد بتشٌن، وDGDSمقابلة ربٌس )م.ع.ت.أ/

لكنه )عبد الفتاح( ٌقوم حالٌا بمتابعة قضٌة ذات أهمٌة كبرى تمس  أنا متؤسؾ أن أرجح هذا االختٌار، و

هكذا تم تعٌٌنً فً الجزابر العاصمة فً شهر أفرٌل  لذلك فإنك أنت الذي ستذهب" و أمن الدولة، و

قبل أن أعٌن بعد ذلك بشهر على رأس  (DCI)ق.م.ت/ لدى الرابد "عبد الرحمان" مسإول 1990

 (.SRA)م.ب.ت/

المشاركة فً "بعثة" تضم  طلبنً الرابد عبد الرحمان إلى مكتبه لٌطلب منً 1990أثناء صٌؾ 

عناصر من مجموعة التدخل الخاصة  و (DCIأٌضا ضباطا آخرٌن من قسم مكافحة التدخل )ق.م.ت/

عبد الرحمان كثٌر الكبلم مختصرا قوله فً أن الذهاب سٌكون ٌوم لم ٌكن الرابد  . و18( GIS)م.ت.خ/

فً الساعة الصفر لحظة االنطبلق، كنت مستؽربا  الخمٌس ابتداء من منتصؾ اللٌل فً اتجاه المسٌلة. و

( محمولة على متن شاحنات عسكرٌة، فً حٌن أن لهم وسابلهم الخاصة GISمن رإٌة عناصر )م.ت.خ/

عند وصولنا إلى المسٌلة حططنا الرحال فً ثكنة  من نوع دوكاطو اإلٌطالٌة( و هً سٌارات للتنقل، )و

( للبلٌدة بقٌادة الرابد عبد الفتاح. لقد كان الكل بمن فٌهم CRIكان ٌقٌم بها أصبل عناصر من )م.ب.تق/

الجنرال محمد بتشٌن حاضرا ٌومها فً المسٌلة.

 

( GIGN، على شاكلة الوحدات المضادة لأللوٌة الحمراء اإلٌطالٌة، أو الـ)1987فً هذه البنٌة التابعة لألمن العسكري أنشبت  (18

عند مالحظة  رجل تقرٌبا، و 300كانت مكونة من  الفرنسً، كانت مهمتها األولى )هجومٌة( )تحرٌر الرهابن، االقتحام...( و

ه النبوءة قاال "لماذا كل هذا العدد؟ أترٌدون أن تقوموا (، تلفظ بكالم ٌشبGISالربٌس العدد ؼداة توقٌع مرسوم إنشاء الهٌكل )م.ت.خ/

أن ٌطلعنً عن  1989و 1988( ما بٌن GISبانقالب أم ماذا؟" لقد أتاحت الفرصة للرابد مصطفى ؼمري مع أنه ربٌس )م.ت.خ/

ت التدخل وحدا ( للدرك الوطنً، وGIRعدم فهمه فٌما ٌخص جدوى هذه التركٌبة : كانت تقوم بعمل مزدوج مع )م.ت.س/

بخلق هذه البنٌة المضادة لإلرهاب بالرؼم من أنه لم ٌكن هناك إرهاب فً تلك الحقبة، كان الجنراالت  (، وDGSNللـ)م.ع.أ.و/

  بال شك كل األسالك للحرب... االستشرافٌون ٌعدون و
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ق قد كانت المسؤلة تتعل على الساعة السادسة صباحا عقدنا اجتماعا سرٌعا لعرض أهم النقاط، و

أنه بفضل األموال التً  لقد شرح لنا الرابد عبد الفتاح المسؤلة، و "بالقضاء على شبكة هامة للتسلٌح". و

( )ملٌون دٌنار وهو مبلػ معتبر فً ذلك الوقت( قام أحد DGDSوضعت تحت تصرفه من )م.ع.ت.أ/

أمواال إلعادة شراء  رجاله )برتبة مساعد( باختراق هذه الشبكة بتسرٌب مخبرٌن إلى صفوفها، وإعطابهم

هو "المخ"  لقد اشتروا بالفعل دزٌنة من القطع من أحد األشخاص ٌدعى "احمد العود" و األسلحة، و

 تهرٌبه... تجار فً السبلح والربٌسً لهذه المجموعة المختصة باإل

بفضل هذه األدلة التً ال تقبل الدحض، كان ٌعلم أن هذه الشبكة زودت جماعة مقاومة نظمها  و

مسإول كبٌر" )إن أول ما فكرت فٌه ساعتها هو أن األمر ٌعنً بالضرورة الربٌس األسبق أحمد بن بلة "

كان األمر إذا ٌتعلق بضرورة تفكٌك  ( و1980الذي عاش فً مسٌلة بعد إطبلق سراحه من السجن سنة

 هذه الشبكة.

قٌفاتها األولى، بعدما رفع االجتماع قامت عناصر من مجموعة عملٌات التدخل الخاصة بتو و

كان الضباط الجبلدون  الرجال األوابل الذٌن أحضروهم كانوا كما ولدتهم أمهاتهم ومشبعٌن ضربا، و

قد كانوا ٌرٌدون اجتثاث اعترافات منهم  المكلفون باالستنطاق هم )مصطفى، زٌاد، سعود، عزالدٌن( و

أحدهم بلفظ اسم من األسماء حتى بؤٌة وسٌلة، كنت أالحظ دون أن أصدق ما ٌجري بمجرد أن "ٌهمهم" 

 !! ٌسارع رجال مجموعة عملٌات التدخل الخاصة إلى إحضاره فً الحال

بٌنما أنا فً تلك الحالة من االندهاش والحسرة أنظر دون تعلٌق بادرنً الرابد عبد الرحمان  

، لٌس لدي أٌة !؟" فقلت:" ال، أنتظر أن ٌؤتونً بالملؾ كً أحّضر أسبلتً أنت أال تستنطق بقوله: "و

على وجهه شحوب ظاهر:" لقد ألححت فً طلب  فكرة عن طبٌعة هذه القضٌة" لحظتها قال عبد الفتاح و

فً أثناء ذلك تبٌن أن ستة أشخاص فً الناحٌة كلهم كانوا ٌحملون اسم  الملؾ ثبلث مرات على األقل" و

تعرض لنفس المعاملة التً ٌتعرض قد كان ٌ "احمد العود" )بمن فٌهم أحد الموقوفٌن مقطوع الذراع، و

 !(. لها اآلخرون

عندما رأوا تصمٌمً أحضروا لً الملؾ أخٌرا على الساعة العاشرة صباحا، وبفحصه لم  و

ٌتطلب منً الكثٌر من الوقت الكتشؾ أن األمر برمته هو محض تركٌب أو ترتٌب: ال أساس لوجود أي 

 ن من المطلوب أن ٌتفاوض على شراء السبلح( واتصال مادي ملموس بٌن رجل عبد الفتاح )الذي كا

( فً البلٌدة ٌتوفر CRIالشخص المدعى تاجر السبلح، الوارد فً القضٌة. فً الوقت الذي كان )م.ب.تق/

لو  لم ٌكن فً الملؾ و المراقبة... لم ٌكن فً الملؾ أي أثر تسجٌل سمعً، بل و على وسابل التصنت و

دلٌبل على المعاملة التجارٌة الحاصلة بٌن الطرفٌن.. ال شًء إطبلقا تقرٌر مكتوب، سند، أو وصل ٌحمل 

  ال شًء ! مع أن عبد الفتاح لم ٌكن شخصا مبتدبا!
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هكذا فبدال من أن انضم إلى عملٌة االستنطاق الجارٌة لهإالء الموقوفٌن، طلبت االستماع إلى  و

ما أن الجبلدٌن المحققٌن لم تقع أٌدٌهم على ب المساعد المكلؾ بهذه العملٌة من طرؾ الرابد عبد الفتاح، و

أجهل حتى إذا كان هإالء الموقوفون قد قدموا  لن ٌجدوه أبدا، و المتهم الربٌسً الذي "تبخر فجؤة" )و

أحضرتهم إلى االستنطاق...( طلبت من  ( التً ألقت علٌهم القبض وGISإلى العدالة من طرؾ )م.ت.خ/

ؼٌر مناسبة مع األهمٌة  متهم الربٌسً، فكانت إجابته قلٌلة اإلقناع، والمساعد أن ٌوضح أسباب اختفاء ال

ن لقاءه بالمشتبه فٌه ٌعود إلى ٌوم ؤالتً ٌفترض أن تكتسٌها هذه القضٌة. لقد قال شارحا تلك األسباب ب

استشعارا منه  من ثمة امتنع عن إجراء أٌة معاملة جدٌدة، و أنه شك فً وجود "تسرب" و قبل ذلك، و

أمام جوابً  أشهد هللا على ذلك!! و اكتشاؾ أمره فقد توقؾ عن مواصلة تسلٌم األسلحة، و ٌانة، وبالخ

بقً واجما عندما قلت له:" فً األوساط المتاجرة  ٌتلجلج و الجاؾ "إنك تكذب" أخذ صاحبنا ٌرتجؾ و

وكٌلك" فً هذه المخدرات ال نفلت من الشخص الذي حاولنا التخلص منه، ال ٌوجد " هللا  فً السبلح و

 كنت تحمل حقٌبة ٌد تحتوي على مبلػ هام من األوراق النقدٌة و -كما تزعم–أنك  األوساط، خاصة و

 فً الجبل، أنا متؤسؾ، إنها حكاٌة ال ٌصدقها عاقل!  كان الوقت لٌبل و

أثناء ذلك لم ٌحقق الجبلدون أي تقدم، فاألشخاص الموقوفون لم ٌكونوا سوى مهربٌن صؽار ال  و

ال أهمٌة. لقد تبٌن أن العملٌة كلها هً عبارة عن بضع مسدسات آلٌة من النوع الرديء  زن لهم وو

صنعت فً لٌبٌا، لم ٌكن ٌتجاوز عددها العشر، وهو ما لم ٌكن ٌهدد أمن الدولة فً شًء، كما كانت ترٌد 

ة المجاهد بعض األوساط أن تروج له، وتحمل الناس على تصدٌقه ومن بٌن هإالء المروجٌن ٌومٌ

 الناطقة بالفرنسٌة.

على الساعة الحادي عشرة شرحت المخادعة بكل تفاصٌلها للرابد عبد الرحمان الذي أبلػ  و

لم تمض عشر دقابق حتى تلقٌنا  الجنرال محمد بتشٌن فً الحٌن قاببل له باستهزاء " لقد اكُتشؾ السر" و

 العودة إلى الجزابر! األمر بحزم أمتعتنا و

كشفت المناورة، فقد ظننت ببساطة، فً البداٌة، بؤنها عملٌة مدبرة من عبد الفتاح كونً قد  و

عندما رأٌت وجه الجنرال بتشٌن لحظة اكتشافه أنه قد "خدع" انتظرت  للحصول على "بعض المال" و

 ( للبلٌدة من منصبه على الفور، )وCRIبالفعل فقد عزل ربٌس)م.ب.تق/ أن ٌتخذ إجراءات عقابٌة، و

بمهنة جبار الذي كان ٌشؽل نفس المنصب فً ورڤلة( لكن لم أكن أتصور أن ٌقوم التلفزٌون ثم عوض 

الصحافة المكتوبة بعد ذلك بشر عناوٌن كبٌرة تتحدث عن "زعزعة االستقرار" نظرا لسخافة الموضوع، 

ه لم ٌنشر عنها أي شًء حتى هذ فحواها )و ؼٌر أن الصحافة لم تتطرق إلى جوهر هذه القضٌة و

 اللحظة(!
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بالفعل لقد كانت مفاجؤتً عظٌمة عندما علمت بعد ذلك بقلٌل بؤن الجنرال بتشٌن قد رفع تقرٌرا  و

ٌحمله مسإولٌه تكوٌن  كاذبا للربٌس الشاذلً عن هذه القضٌة ٌتهم فٌه ربٌس الحكومة مولود حمروش، و

بداٌة القضٌة تورط مسإول  تسلٌح عناصر مقاومة فً المسٌلة! عندما ذكر الرابد عبد الرحمان فً و

لم أكن  كبٌر اعتقدت بصدق أن الربٌس السابق أحمد بن بلة هو الذي كان مستهدفا من هذه المناورة )و

 مخطؤ( لكن فً آخر األمر أصبح المستهدؾ منها هو مولود حمروش بالذات!

له الربٌس لقد أكد لً ذلك فٌما بعد وزٌر االقتصاد السابق ؼازي حدوسً شخصٌا الذي أظهر  و

بإلصاق هذه التهمة بحمروش كانت عصابة الجنراالت  الشاذلً تقرٌر الجنرال بتشٌن اآلنؾ الذكر. و

ترٌد أن توهم الربٌس الشاذلً بان حمروش كان بتلك العملٌة "ٌحضر" فً الخفاء لبلستٌبلء على السلطة 

راء ذلك بصفة خاصة إلى إثارة قد كانوا ٌهدفون من و هو بالضبط ما آخذوه علٌه بعد ذلك بسنة!( و )و

 ربٌس الوزراء ضد الجنرال محمد بتشٌن.

عملٌة قذرة من عملٌات العربً  لقد علمت فٌما بعد أن القضٌة بكاملها كانت طبخة جدٌدة، و و

قد حٌكت بؤوامره وتحت إشرافه من األلؾ إلى الٌاء )من وراء الجنرال محمد بتشٌن الذي لم  بلخٌر، و

( وهم: الرابد عبد الفتاح والمبلزم SMٌبا(، والذي قام بالتنفٌذ ثبلثة إطارات من الـ)أ.ع/ٌكن ٌعلم عنها ش

الذي كان ٌقوم  المساعد الذي نسٌت اسمه و " بالبلٌدة( وCRIرضوان)رجل ثقة لعبد الفتاح فً "م.ب.تق/

 1990من سنة بدور الوسٌط مع تجار األسلحة )وكان الدور الوحٌد لهذا األخٌر طوال السداسً األول 

استرجاع )تحصٌل( السبلح الذي سٌستخدم "كدلٌل إثبات" فٌما بعد ضد  مقتصرا على دفع المال و

 حمروش.

لقد كان للمبلزم رضوان أحد األقارب ٌعمل تحت السلطة المباشرة للجنرال العربً بلخٌر، مما 

ذي كان ٌتمٌز به جعله الرجل األمثل مكنه من استخدامه بسهولة، أما بالنسبة للرابد عبد الفتاح فإن النهم ال

للقٌام بمثل هذه العملٌات، زد على ذلك أنه سٌقبض من وراء الصفقة بضع عشرات من مبلٌٌن 

 السنتٌمات!

عرؾ، هو أن بلخٌر عندما ٌرٌد أن ٌتخلص من أحد ال ٌهاجمه أبدا من األمام، فهو ما ٌجب أن ٌُ  و

ٌتمثل تكتٌكه المفضل فً خلق  تحت الحزام، و الضرب أعمال الؽش، و محنك فً المكر و ذكً و

تحرٌض هذا المسإول ضد ذاك، ثم ٌتقدم بعد ذلك،  إذكاء التوتر فً العبلقات و التنافس، و الخصومة و

فً هذه  األخوة المتشاحنٌن!! و هذا حسب الحاالت "كوسٌط" أو "مصلح ذات البٌن" بٌن األصدقاء و و

لتً حبكها مع عبد الفتاح فً البداٌة كانت تهدؾ إلى زعزعة استقرار الحالة بالذات فإن هذه المإامرة ا

بن بلة، الذي كان ٌقدر أن بإمكان حزبه الجدٌد، الحركة من أجل الدٌمقراطٌة فً الجزابر أن ٌعطٌه سندا 

تورط شخصٌا فً القضٌة، ألنه صدق حقا بوجود مقاومة  بتوسط عبد الفتاح اقتنع بتشٌن، و قوٌا. و
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ان صادقا عندما قال لً بؤن الرابد عبد الفتاح ٌقود "قضٌة ذات أهمٌة كبرى تمس أمن ك مسلحة و

 أنه قد أخطر الربٌس بهذا الملؾ. الدولة". خاصة و

عندما أدرك أنه ُخدع من طرؾ عبد الفتاح، لم ٌكن بإمكانه قط الرجوع إلى الوراء، حتى ال  و

أن ٌؽطً هذا الفشل  -إذن–سلطته. فكان البد  هو ما سٌإدي إلى إضعاؾ ٌكون هزأة أمام الربٌس، و

لهذا السبب قبل اقتراح العربً بلخٌر بإعداد تقرٌر ضد حمروش بالتفاصٌل  بالبحث على كبش فداء، و

إدراكا من بلخٌر بؤن مخططه األصلً ضد بن بلة قد انكشؾ )لقد أدخلت رجلً فً  المذكورة آنفا، و

لواقع( قرر بالفعل أن ٌمّد طوق النجاة إلى بتشٌن، مقترحا علٌه الموضوع دون أي علم بما كان ٌدبر فً ا

فً الوقت ذاته قام بلخٌر باتخاذ التدابٌر لتنظٌم  تقدٌم هذه الدسٌسة "كمإامرة" من تدبٌر حمروش، و

تسرٌب سٌصل إلى ربٌس الحكومة بواسطة ؼازي حدوسً.. إن هذه المكٌدة نجحت تماما فً إحداث 

عداء  تحولت البرودة السابدة بٌنهما أصبل، إلى تباؼض و حمروش، و ن بتشٌن والقطٌعة بٌ الوقٌعة و

 شدٌدٌن!!

التً تقترب فً  لقد حرصت على أن أشرح بالتفصٌل نوازع هذه المإامرة المتعددة الجوانب، و

 أصدقاإه ؼرابتها من الخٌال، حتى ٌقٌس القارئ الكرٌم النفسٌة المنحرفة التً ٌتمٌز بها هذا الرجل و

أفظع من ذلك بكثٌر فً حق  "أصحاب القرار" الذٌن سٌرتكبون جرابم فً السنوات البلحقة، أخطر و

 الوطن!
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إننً أجهل فً األساس لماذا سار الجنرال بتشٌن فً هذه المإامرة مع أنه صدٌق لمولود حمروش، 

ك ٌعود إلى وفابه )لرفقاء السبلح( من قد ظل مخلصا له وأمٌنا معه تقرٌبا حتى تلك الواقعة. لعل ذل و

خالد نزار، )فً حٌن لم ٌكن هو نفسه من القادمٌن من الجٌش الفرنسً( على كل  العسكر العربً بلخٌر و

 من طرؾ هإالء أنفسهم على تقدٌم استقالته و 1990حال فإن تقلبه لم ٌنجه: حٌث أجبر فً آخر أوت 

 حٌاة السٌاسٌة للببلد. سٌتزامن هذا الذهاب مع منعرج كبٌر فً ال

بالفعل تتوٌج عمل تقوٌضً دإوب مسٌر منذ عدة سنوات من طرؾ زمرة  1990سجل صٌؾ 

"أصحاب القرار من المنحدرٌن من الجٌش الفرنسً" بقٌادة العربً بلخٌر، إلقصاء الضباط السامٌن 

ة على ذلك سلبٌة من بٌن العوامل األخرى المساعد اآلخرٌن المنحدرٌن من جٌش التحرٌر الوطنً. و

الشاذلً بن جدٌد المؤخوذ فً قبضة مدٌر دٌوانه، مما سمح لهذا األخٌر والمتواطبٌن معه بحرمان ربٌس 

تم إقصاء العمٌد الركن محمد بلوصٌؾ  1987الدولة من دعم الضباط الذٌن بقوا أوفٌاء له. منذ سنة 

ذلك بإجباره على التقاعد فً أعقاب  ، و(، مع أنه كان مرتبطا جدا بالربٌسMDNاألمٌن العام لـ)و.د.و/

مرتبة بٌن العربً بلخٌر والمتواطبٌن معه بمساعدة جهاز  قضٌة "تحوٌل أموال" مزعومة مدبرة و

" ANPاالستخبارات الفرنسً. )فً حٌن أنه أقصً فً الواقع بسبب رفضه إعطاء األوامر للـ"ج.و.ش/

فً الوقت ذاته أقصً الضباط  ( و1986 لقمع أعمال الشؽب المندلعة فً قسنطٌنة وسطٌؾ سنة

القضاء  هم على التوالً: مدٌر الموظفٌن و المقربون منه مثل بولطٌؾ، هبٌري، أو بدر الدٌن بخوش و

بعد أحداث أكتوبر كان دور إقصاء  1988مدٌر الخدمات االجتماعٌة. وفً  مدٌر المالٌة، و العسكري، و

زٌن العابدٌن  الهاشمً هجرس، و علً بوحجة، و و الجنراالت: مجدوب لكحل عٌاط ومحمد عبلق،

 ..آخرٌن. حشٌشً، و

( )العضو ANPبعد تعٌٌن الجنرال خالد نزار فً منصب ربٌس أركان )ج.و.ش/ 1989فً  و

فً  1988المسإول الربٌسً على القمع الدموي الذي ساد أحداث أكتوبر  البارز فً زمرة بلخٌر، و

 مست هذه المرة الجنرال عبد هللا بلهوشات الذي أخذ نزار مكانه و العاصمة( تمت عملٌة تفرٌػ جدٌدة

الجنرال عبد المجٌد شرٌؾ،  كمال عبد الرحٌم و كذلك ناببً ربٌس األركان الجنراالن: الٌمٌن زروال، و

كان  1990أخٌرا فً سنة  قابد األكادٌمٌة المتعددة األسلحة فً شرشال. و ( وCFN قابد سابق )ق.ق.بح/

 نرال محمد عطاٌلٌة المفتش العام للجٌش.دور الج

حشٌشً اللذٌن عٌنا  قد اقُترحت على بعض هإالء الُمبعدٌن مناصب شرفٌة مثل زروال و و

الجنرال الهاشمً هجرس الذي وجد نفسه عضو المكتب  بلؽارٌا، و سفٌرٌن فً كل من رومانٌا و
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هو منصب شكلً بالنسبة لجنرال فً ذلك الوزن، أما بعض العنودٌن فقد  (، وFLNالسٌاسً فً )ج.ت.و/

األعمال! أما  اعتمادات مالٌة لم تسدد أبدا مكنتهم من التحول إلى عالم الصفقات و اشُتروا بقروض و

هو ذو شخصٌة قوٌة فقد انطلق لوحده دون دعم أو سند فً مشروع  بالنسبة لكمال عبد الرحٌم، و

 لصناعة المحاقن.

فً فترة ال تتجاوز الثبلث سنوات سمح هذا التطهٌر الذي تم إجراإه بمهارة فابقة "لضباط فرنسا" 

المناصب الحساسة  حلفابهم أن ٌتخذوا موقعا وٌنصبوا أنفسهم ورجالهم المخلصٌن فً أهم الوظابؾ و و

الجنرال خالد بتعٌٌن  1990ٌولٌو  27قد تكرس انتصارهم فً  قٌادة األركان. و ( وANPفً )ج.و.ش/

نزار فً منصب وزٌر الدفاع الوطنً فً حكومة مولود حمروش الذي لم ٌكن أمامه أي اختٌار آخر ؼٌر 

)حٌث كان وقتها وزٌر الدفاع هواري  1965جوان  19القبول. إنه ابتكار هام إذ أنه منذ انقبلب 

ة دابما بٌن ٌدي ربٌس بومدٌن، الذي أطاح بالربٌس احمد بن بلة( كانت هذه الحقٌبة االستراتٌجٌ

 الجمهورٌة ذاته!

(، فً ٌد عصبة SMبعد أن خبل الطرٌق تماما أمامها، أصبح قلب السلطة، أي الـ)أ.ع/ هكذا و و

اختفت  1990سبتمبر  4بلخٌر التً شرعت فً إعادة تنظٌمه كما ٌحلو لها. وبالفعل ففً 

( االسم الجدٌد DRSمج فً )ق.إ.أ/( بصفتها تلك، والتً كنت أتبع إلٌها، لكً ُتدDGDS)م.ع.ت.أ/

 للمصلحة الُمَوَحدة، لم أكن واعٌا بذلك حٌنها لكن دوامة العنؾ الشنٌع كانت قد انطلقت!
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بدأ "جنراالت فرنسا" ٌحسون  1990( فً االنتخابات المحلٌة لجوان FISبعد انتصار )ج.إ.إ/

( بعد أن تمكنوا من FISبالخطر الذي ٌهدد مصالحهم، فوجهوا إذن "مدراس" حقٌقً لتهمٌش )ج.إ.إ/

روبً إسبلمً" )بسبب معٌار وحٌد هو اللؽة( الذٌن "تحرٌر" مركز القرار من الضباط المصنفٌن "عُ 

ٌُفشلوا مخططاتهم الجهنمٌة، و ولوا دون تحقٌق أؼراضهم الدنٌبة، ذاك هو السبب ٌَحُ  كانوا ٌستطٌعون أن 

 سجل تحوال حقٌقٌا فً تارٌخ الجزابر منذ االستقبلل!ٌُ  1990الذي جعل صٌؾ 

  

  

 نزار( فان إعـادة تنظـٌم المصالح السرٌة للجٌش تحت التسمٌة الجدٌدة و –بالنسـبة للثنابً )بلخٌر 

ب أوال النشؽال عزل الربٌس الشاذلً بن جدٌد من أجل التؽٌٌرات التً كانا قد ( تستجDRSٌهً )ق.إ.أ/

 خططا لها.

( ]الذي عهد به DRSعدا التسمٌة الجدٌدة فالتؽٌٌر الوحٌد الذي ٌستحق الذكر هو أن )ق.إ.أ/ ما و

حت ([ وضعت تDCSAآنذاك إلى الجنرال محمد مدٌن المدعو "توفٌق" الذي كان ٌرأس حٌنها )م.م.أ.ج/

( قبلها ملحقا برباسة الجمهورٌة. لقد كان هذا SMسلطة وزٌر الدفاع الوطنً، فً حٌن كان جهاز الـ)أ.ع/

"التؽٌٌر الكلً" ٌهدؾ باألساس إلى خداع الربٌس الشاذلً وقطع صلته بؤٌة مصادر للمعلومات قد تؤتً 

 من سواهم!
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لحقة )زٌادة عن المدٌرٌات المُ ( الجدٌد أصبح ٌشرؾ على ثبلث مدٌرٌات ربٌسٌة DRSإن )ق.إ.أ/

دٌرٌة المُ  (، وDCEضادة )م.ج.م/دٌرٌة الجوسسة المُ التصنتات التقنٌة...( فمُ  مثل: اإلدارة الوسابل،

األمن الخارجً هو تنظٌم ما ٌزال سارٌا  مدٌرٌة التوثٌق و ( وDCSA)م.م.أ.ج/ المركزٌة ألمن الجٌش

األهمٌة بمكان أن أفصل فٌها الحدٌث ألنها هً التً ستصبح التً من  حتى ساعة كتابة هذه السطور، و

 فً قلب آلة الرعب التً ستنقض على بلدي ألكثر من عشر سنوات.

(ُعّهـدت للمقدم إسماعٌل العماري المدعو"إسماعٌن" الذي جاء من DCEفـ)م.ج.م/

الفرنسٌة قد عرج هو من موالٌد عٌن بسام، هذا الضابط صؾ القدٌم فً البحرٌة  (، وDCSA)م.م.أ.ج/

على الشرطة فً سنوات الستٌنٌات. بدون أي إشعاع أو نفوذ خاص، هذا الشخص الكارثة مدٌن بسٌرته 

المهنٌة إلى الزبابنٌة التً كانت زراعته المفضلة الوحٌدة فً كل الفصول. من كان ٌسمع بالحدٌث عن 

ؾ بملؾ الشرق األوسط من طرؾ الثمانٌنٌات؟ مكل السبعٌنٌات و هذا الشخص فً سنوات الستٌنٌات و

الجنرال لكحل عٌاط فً منتصؾ الثمانٌنٌات، ثم تسلل فً الخفاء، بمعاشرة إطارات مصالح 

 بفضل هإالء اكتسب خبرة كبٌرة فً مجال التضلٌل و (، و"العمبلء " الفلسطٌنٌٌن، وDST)ج.م.ؾ/

 1985العربً بلخٌر كان منذ  تحت حماٌة األعمال الدنٌبة الخ... و المإامرات، و تشوٌه األخبار و

( إلى درجة أن العدٌد من الضباط كانوا ٌشكون فً أنه عمٌل DSTالمخاطب المفضل لدى )ج.م.ؾ/

 (!DSTلـ)ج.م.ؾ/

ضابط -(، هو من موالٌد سور الؽزالن، صؾDCSAالمقدم كمال عبد الرحمان أخذ إدارة )م.م.أ.ج/

، فقد ظل مجرد 1962فً مارس  19 المحلٌة" قدٌم فً الجٌش الفرنسً، بما أنه كان ضمن "القوات

، ثم أصبح نقٌبا أثناء أحداث 1974مساعد بسٌط فً األكادٌمٌة المتعددة األسلحة بشرشال حتى سنة 

. حٌث تشاء األسطورة أن تجعل منه حٌنها شخصا ذا شؤن، قام "بعمل بطولً" بتعرٌض 1988أكتوبر 

قد عرؾ بعدها  ولوطوؾ من طرؾ أحد المتظاهرٌن، وهوجمت بكوكتال م حٌاته للخطر إلنقاذ "دبابة"

 صعودا مثل البرق بفضل حماٌة الجنرال توفٌق الذي كان قد أعد له ملفا مورطا لٌضمن والءه له!

( إلى المقدم فضٌل سعٌدي DDSEاألمن الخارجً )م.ت.أ.خ/ عهدت أخٌرا مدٌرٌة التوثٌق و و

 البساطة، هذا الضابط القدٌم فً جٌش التحرٌرهو رجل ذكً، فً ؼاٌة  المعروؾ بعبد الحمٌد، و

 1996فً شهر جوان  قتلمن موالٌد المٌلٌة، كان قبلها مسإول االستخبارات العسكرٌة. سٌُ  الوطنً،

 

19
وضعت من طرؾ الحكومة المإقتة  طبقا لمعاهدات إٌفٌان و 1962( أنشؤت هذه "القوة المحلٌة" فً نهاٌة حرب التحرٌر مارس  

الجٌش الفرنسً، مجندة لذلك  الجزابرٌة كقوة توسط، من أجل احترام سٌر عملٌة وقؾ القتال بٌن جٌش التحرٌر الوطنً و للجمهورٌة

 الذٌن أطلق علٌهم اسم )المارسٌٌن( نسبة إلى شهر مارس. كثٌرا من الجزابرٌٌن الملتحقٌن فً آخر لحظة بمعسكر االستقالل، و
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 الثامن(. من طرؾ عصابة الجنراالت )انظر الفصل

لقد شرح لنا رإساإنا فً مختلؾ االجتماعات بان إعادة التنظٌم هذه لٌست إال مرحلة نحو تحول  

 (، استجابة لمتطلبات االنتقال إلى الدٌمقراطٌة.SMمصالح الـ)أ.ع/

رؼم تعودنا على تؽٌٌر التسمٌات )هذه هً التسمٌة الرابعة خبلل أقل من عشر سنوات( فإنه  و

دفع  ؼٌرها كثٌر، من أجل إسكات "المتفرجٌن" و شعور بؤن األمر ٌتعلق بمناورة أخرى، وكان لدٌنا 

(، الذي كان دابما FFSخاصة للسٌد حسٌن آٌت احمد، ربٌس )ج.ق.إ/ عربون للدٌمقراطٌٌن الحقٌقٌٌن، و

رال ٌتخذ من تطوٌق "الشرطة السٌاسٌة " حصان المعركة المفضل لدٌه، زٌادة على ذلك أن حضور الجن

 هو معروؾ بمقدرته و توفٌق )"الرجل ذو السٌجار" كما كنا نسمٌه فٌما بٌننا( أحد قدماء المإسسة، و

 قوته فً العمل، كان ذلك تؤمٌنا لنا.

من نقص  ( قد عانى طوٌبل من الصراعات الداخلٌة، وSMبكل تؤكٌد ستتؽٌر األمور، ألن الـ)أ.ع/

كنا نعتبرهم باألحرى  فٌما ٌتعلق بعمل المخابرات، ومحمد بتشٌن  كفاءة الجنرالٌن لكحل عٌاط و

(. ؼٌر أن الضباط الذٌن ابتهجوا لهذه التؽٌٌرات SM"دخبلء" لكون اختصاصهم األصلً لم ٌكن الـ)أ.ع/

، سٌحرمون من أخذ عطلة نهاٌة األسبوع، 1990سرعان ما تخلصوا من أوهامهم، فابتداء من سبتمبر 

أن ٌكونوا حاضرٌن فً كل مساجد العاصمة، األمر الذي  لجمعة، وإذ كان ٌجب علٌهم تؽطٌة خطب ا

كتشاوة فً  لذا وقع االختٌار على انتقاء األكثر أهمٌة منها: مسجد السنة و كان من المستحٌل تحقٌقه، و

باب الواد، مسجد بن بادٌس بالقبة، مسجد األرقم فً حً شوفالًٌ، مسجد كابول فً حً بلوزداد )بلكور( 

 مسجد حً الجبل )المونتان( بالحراش... جد المحمدٌة )الفٌجري( وكذلك مس و

لقد دل ذلك على مدى الكره الشدٌد الذي ٌضمره مسإولو الجٌش لئلسبلمٌٌن. بالنسبة لنا كان ذلك 

( على وجه الخصوص، ال FISشٌبا ؼٌر مفهوم تماما، ألنه حسب رأٌنا فإن اإلسبلمٌٌن عموما و)ج.إ.إ/

السعً إلى أخذ السلطة عن طرٌق االنتخاب هو شًء  األحوال أي تهدٌد جدي، وٌمثلون بؤي حال من 

مشروع. فالخطب "النارٌة" التً كانت تلقى فً بعض المساجد هً نتٌجة إزالة الكبت، ورد  عاد تماما و

 للتارٌخ أذكر هنا أن االضطهاد الذي كان السابد فً الساحة أٌام الحزب الواحد، و الفعل على الرقابة و

 ( قد استجابوا أكثر من مرة )بمن فٌهم علً بن حاج( "ألوامر" المسإولٌن السٌاسٌٌن وFISقادة )ج.إ.إ/

 العسكرٌٌن لتلطٌؾ حدة األبمة المتشددٌن.

( تهدٌدا، فإن ربٌس الدولة بما ٌتوفر لدٌه من أدوات قانونٌة ٌستطٌع أن FISفإذا مثلت )ج.إ.إ/

حل البرلمان أو طلب استفتاء ثان أو اقتراح تعدٌل الدستور...زٌادة ٌمنعهم: فبإمكانه مثبل أن ٌلجؤ إلى 
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على ذلك أن مصالح األمن كانت تستطٌع أن تقاضً العناصر المتطرفة التً تتجاوز اإلطار القانونً، أو 

 الجمهوري، فالدستور واضح فً هذه النقطة.

عا، فإن مجموع الضباط مثلً ( فزاعة أو بعبFISخارج القادة العسكرٌٌن الذٌن جعلوا من )ج.إ.إ/

كانوا ضد تشجٌع التدهور الذي  كان فً تقدٌرهم أنه ال ٌنبؽً التدخل إال فً حالة الضرورة القصوى و

ال الشعب مهٌؤٌن لها، )على األقل كان هذا رأٌنا فً البداٌة،  قد ٌإدي إلى مجابهة لم ٌكن ال الجٌش و

 سكرٌون بحملة "تعببة" واسعة النطاق(.القادة الع حٌث قام المكتب السٌاسً بعد ذلك و

( فً بنً SMلقد انتقل الجنرال نزار شخصٌا مرتٌن مرفوقا بالجنرال توفٌق إلى مدرسة الـ)أ.ع/

 مسوس، لعقد اجتماعات كان كبلمه فٌها متسما بالتخوٌؾ والتناقض فً الوقت ذاته.

نتلقى التعلٌمات من العقٌد (" كنا FLNففً الوقت ذاته الذي كان ٌقول لنا " نحن مع )ج.ت.و/

إسماعٌل العماري )الذي كان فً نزاع مفتوح مع عبد الحمٌد مهري األمٌن العام للحزب الوحٌد سابقا( 

الذٌن كانت تطلق علٌهم الصحافة اسم  بالعمل على خلق االنقسام والشقاق بٌن "الشٌوخ" الكبار للجبهة، و

 الموجة الجدٌدة من إطارات الحزب )كعلً بن فلٌس، و"الدٌناصورات"، و"الذباب الصؽار" الممثلٌن ب

 علً صدٌقً...( كرٌم ٌونس و

الحد من  ( وFISنزار فً إعداد مخططهما لمعارضة )ج.إ.إ/ -فً هذا الوقت شرع الثنابً بلخٌر

التً وجد خطابها صدى واسعا فً أوساط الجماهٌر الشعبٌة: لقد استعاد  اتساع رقعتها على الساحة، و

لحسابه "ُمثل نوفمبر" التً تخلى عنها النظام، مع اإللحاح على حقٌقة أن  زب بالفعل من جدٌد وهذا الح

سارت باسم اإلسبلم، مإكدٌن على أن السلطة بتخلٌها عن العقٌدة اإلسبلمٌة قد  قامت و 1954ثورة 

 الظلم... االنحراؾ و شجعت على الفساد و

لم ٌتم إحٌاء ذكرى اندالع ثورة التحرٌر فً الفاتح من نوفمبر بالحماسة المعهودة  1990سنة  فً

األؼلبٌة منا لم ٌبُد علٌها االنشؽال بالتؽٌٌرات التً حولت طرٌقة معٌشة  فً السنوات السابقة. و

 المواطنٌن.

لقد كان بعٌدا  إلى الماضً ٌحرصون على تؤكٌد وجود هذا التحول: الحنٌنٌنكان بعض الضباط 

ذلك الزمن الماضً الذي كنا نعجب باالستعراضات العسكرٌة، الدبابات، الطٌران، المؽاوٌر، المشاة 

الذٌن ٌستعرضون على الشوارع الربٌسٌة فً المدن الكبرى حٌث كل الناس ٌشعرون بفخر ٌعجز 

اإلثنتً عشرة طلقة  فتٌات االستعراض و اإلنسان عن وصفه!! دون الحدٌث عن المسٌرة بالمشاعل و

  .1954التً تبعث فٌنا ذكرٌات اندالع ثورة نوفمبر  منتصؾ اللٌل و
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لم نحتفل إلحٌاء ذكرى هذا التارٌخ، لقد كنت حابرا بالنسبة  ، و1990كنا إذا فً أول نوفمبر 

على الحدٌث عن "انحراؾ". قبل ذلك بٌومٌن أو ثبلثة كان قد لم أكن أجرإ بعد  للوضعٌة العامة، و

كنت برفقة  الذي أصبحت منذ ذاك تابعا له، و ( وDCEاستدعانً المقدم إسماعٌل العماري ربٌس )م.ج.م/

20( CPOالرابد عمار ڤطوشً مسإول )م.ر.ع/
كً ٌطلعنا على التوجٌهات "الجدٌدة" المقررة من القٌادة  

( قاببل لً:" ابتداء من اآلن فالهدؾ رقم SRAدٌثه أوال إلً بصفتً مسإول )م.ب.ت/العسكرٌة، موجها ح

!  أنتم كذلك (، لو ٌستولون على السلطة سٌقطعون رأسنا، وFISواحد للمصالح هم إسبلمٌو )ج.إ.إ/

(، ٌجب سد الطرٌق أمامهم بؤي ثمن، إنها أوامر SAVAKسٌفعلون تماما ما فعل اإلٌرانٌون للصافاك )

( ُتعامل من طرفنا مثل FISاستطرد قاببل: "ما هً الملفات التً بحوزتكم؟" أجبت بؤن )ج.إ.إ/ " و، ٌادةالق

جمٌع األحزاب المعتمدة من وزارة الداخلٌة، ٌعنً نطبق التعلٌمات التً تلقٌناها منذ عهد الجنرال بتشٌن، 

هم فً المٌدان تؤثٌرهم فً الجماهٌر، تتعلق بمتابعة قادة األحزاب السٌاسٌة، مراقبة اجتماعاتهم، أعمال و

تحالفاتهم المحتملة مع تشكٌبلت أخرى، لم أذكر له إال العمومٌات ولم ٌكن بإمكانً أن أقر له بؤننا كنا 

( لحسٌن آٌت احمد FFS، كما هو الشؤن مع )ج.ق.إ/1989"نلهو" كذلك باختراق األحزاب الشرعٌة منذ 

لعبد الرحمان عجرٌد، أو  (PSD( لسعٌد سعدي،)ح.إ.د/RCD.د/هو العدو اللدود لرإسابنا( )ت.م.ث )و

بدون أن نترك عادتنا القدٌمة  بالفعل، فعلى الصعٌد السٌاسً و ( لرابح بن شرٌؾ...PNSD)ح.و.ت.ن/

 تلقى األوامر من رإسابنا فقد اتخذنا المبادرة دون مراعاة تسلسل الرتب، و الموروثة عن الحزب الواحد

التحري إلى أقصى حد عن "الجمعٌات ذات  بطاقة بٌضاء فً ذلك( لبلستقصاء و)حٌث أنهم منحونا 

أنت عمار؟" هذا األخٌر أجاب " أنا لٌس عندي أي  بعدها اتجه إلى زمٌلً: " و و الطابع السٌاسً".

 لم ٌترك أي ملؾ، هو رجل الجنرال بتشٌن و شًء على اإلطبلق، لقد خلفت لتوي النقٌب عبد العزٌز، و

  فتح قوسا هنا ألشٌر إلى أن الجنرال بتشٌن الذي كانأ نه كان ٌتحرى علٌكم حضرات..." )وال شك أ

 

( وحدة من PCO( المركز القٌادي للعملٌات، كما ٌوجد هذا فً كل المصالح السرٌة فً العالم، كان الـ)م.ق.ع/PCO( )م.ق.ع/20

ع، تفتٌش سري، توقٌفات، خطؾ، استنطاقات، وضع أجهزة ( مكلؾ بالعملٌات ؼٌر الشرعٌة، مراقبة، تتبDRSوحدات )ق.إ.أ/

( ومن هناك كانت تصدر البٌانات المنسوبة PCOالتنصت، شهادات الزور...الخ، ففً مركز عنتر ببن عكنون كان مقر الـ)م.ق.ع/

 .1991( منذ ٌناٌرFISلـ)ج.إ.إ/
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اقترح حتى  ، بل و1990ر سنة ٌشك فً إسماعٌل بؤنه عمٌل للمخابرات الفرنسٌة كان قد أبعده منذ فبراٌ

ٌُستعاد" بواسطة الجنرال العربً بلخٌر. فً وقت )فقدان الحظوة( كان  طرده من الجٌش قبل أن "

إسماعٌل محل مراقبة من طرؾ عناصر مصلحة العملٌات التً كان ٌقودها النقٌب عبد العزٌز، كل 

الضباط وضباط الصؾ الذٌن كانت لهم عالقة بهذه القضٌة وضعوا على الهامش من طرؾ اإلدارة 

 ار".الجدٌدة(. قال له إسماعٌل:" هٌا نفسك سوؾ ٌكون عندك شؽل كثٌر ٌا عم

ثم التفت نحوي طالبا منً أن أعطٌه تقوٌما عن الوضعٌة وكذلك الوسابل المادٌة والبشرٌة 

 المطلوبة إلعادة تنظٌم مصلحتً بؽرض تمكٌنها من التكٌؾ مع متطلبات العمل الجدٌد.

 عشرة ضباط صؾ، و لقد كانت مصلحة البحث التً أسٌرها تضم حوالً أربعٌن ضابطا و

مجموعة من العمالء، كان مجموع هذه اإلطارات موزعا على مستوى  ان( و)شخصان مدنٌان مدمج

 خمسة فروع:

الذي كان ٌهتم باألحزاب  األمن الداخلً: معهود إلى النقٌب سعٌد لوراري )المدعو "سعود"( و -

بؤعمال التخرٌب )وقتها لفظة "اإلرهاب" لم تكن مستعملة بعد(، النشاطات السٌاسٌة بصفة  السٌاسٌة، و

خاصة على مستوى البلدٌات، ألننا رأٌنا أن المجالس الشعبٌة البلدٌة فً الؽالب كانت قد حازت  عامة و

 .1990( منذ جوان FISعلٌها )ج.إ.إ/

 الذي كان ٌهتم باألجانب، بالبعثات و الجوسسة المضادة: معهود بها إلى النقٌب مصطفى، و  -

 المركز الثقافً الفرنسً... والشركات األجنبٌة،  باألشخاص الدٌبلوماسٌٌن، و

الوقاٌة االقتصادٌة: معهود بها إلى النقٌب فاروق شطٌبً الذي كان ٌهتم بمكافحة اإلجرام   -

ٌطلق علٌه مصطلح "التحسٌس" )كناٌة عن مراقبة القطاع االقتصادي من طرؾ إطارات  االقتصادي و

الذٌن ٌرفعون التقارٌر الشهرٌة عن مشاكل الصٌانة، أو التوزٌع، حالة معنوٌات  الشركات، و

 المستخدمٌن، النشاط النقابً، المحرضٌن على اإلضراب مثال، المٌوالت السٌاسٌة لإلطارات...الخ( و

كذلك كل ما ٌتعلق بالحٌاة االجتماعٌة )نقابات، إضراب...( ضباط هذا الفرع هم الذٌن ٌقومون كذلك 

تسٌٌر "المساعدٌن فً األمن الوقابً" )كان ٌوجد منهم واحد فً كل مإسسة من مإسسات الدولة، ب

إقامة عالقات مع السلطات المحلٌة، إطارات  وزارات، منشآت عمومٌة، مإسسات جامعٌة، فنادق...( و

 الوزارات، البرلمانٌٌن، الصحافٌٌن، المحامٌن...الخ

 د به إلى النقٌب جمال.التؤهٌل: معهو تحقٌقات التقصً و  -

 متابعة الصحافة: معهود به إلى النقٌب دحمان بن دحمان بالنسبة للصحافة الناطقة بالعربٌة، و  -

 إلى النقٌب عنتر للصحافة الناطقة بالفرنسٌة.



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
58 

 
  

 وقائع سنوات الدم

كفاءة، فقد أعلمت إسماعٌل بفقدان التجربة  بما أن التوجٌهات الجدٌدة تتطلب إطارات ذوي خبرة و

التحلٌل، الذٌن وجدوا صعوبة فً االندماج  بفرع البحث و 1990اط المعٌنٌن فً سبتمبر بالنسبة للضب

 لم ٌكن لدٌهم عملٌا أي اتصال بالمٌدان. فً البلدٌات، فمعظمهم كان قد أنهى تدرٌبه فً ٌولٌو و

عشرٌن ضابطا، الذٌن  قرارا باستدعاء الواحد و( DCE)م.ج.م/لدعم مصلحتً اتخذ ربٌس  و

. هذه المساعدة القٌمة سهلت عملٌة البحث، 1990نٌن خارج العاصمة فً إطار حركة صٌؾ كانوا معٌ

قد  المعلومات. و بمصادرهم الستقصاء األخبار و بإعادة عالقات اإلطارات القدٌمة بالعاملٌن معهم، و

وزع هإالء الضباط من جدٌد، بمعدل عنصر واحد فً كل بلدٌة من بلدٌات العاصمة: ٌخلفون ربٌس 

( فً هذه البلدٌات التً كانت كلها مسٌرة من طرؾ FIS( ٌراقبون نشاط )ج.إ.إ/APC)م.ش.ب/

 مناضلٌها.

لو دعا األمر  لقد كان المقدم إسماعٌل ٌلح كذلك على أهمٌة تركٌز كل الجهود على هذا الهدؾ حتى و و

أنه بعد وقت قصٌر نادانً الوقاٌة االقتصادٌة، زد على ذلك  إلى "التخلً" عن نشاط الجوسسة المضادة و

المقدم رشٌد لعبللً )المدعو "عطافً"( مدٌر دٌوان الجنرال َمّدٌن لٌطلب منً أن أعطٌه ملخصا عن 

نشاط "الوقاٌة االقتصادٌة" وأن أسلم له بعض الملفات االقتصادٌة "الحساسة" التً كنت منكبا على 

جارٌة. ملفان متفجران كنت قد تعرضت الؽرؾ الت (، وENAPALدراستها، كتلك المتعلقة )م.و.م.غ/

( لزعزعة استقرار مولود حمروش الذي كان DRSاللذان أراد أن ٌستعملهما )ق.إ.أ/ لذكرهما من قبل، و

قد بدأ ٌهدد مصالح عصابة الجنراالت بإصبلحاته االقتصادٌة، كما تلقٌت األمر كذلك بمتابعة نشاط 

لقد تكفل  جرا للبصرٌات فً شارع مراد دٌدوش، وهو ٌهودي جزابري كان ٌمسك مت رٌمون لوزوم و

بهذا الملؾ المبلزم بلقاسم الذي توصل إلى تجنٌد خدامة منزله التً كان ٌحصل منها على معلومات 

 .21 مفصلة عن تنقاله إلى فرنسا وتونس

 

قد قتل من طرؾ اإلسالمٌٌن على حد  ، بٌنما كنت أشؽل منصبا فً ألمانٌا، علمت بؤن رٌمون لوزوم1994( فً شهر جانفً 21

( DRSذلك لمعرفتً باستهتار مسإولً )ق.إ.أ/ تعبٌر الصحافة، بالرؼم من أنه لم تكن توجد هناك أدلة، حٌنها راودنً اإلحساس )و

الدعم الدولً  قطع اإلسالمٌٌن، و ٌتماشى أكثر مع أؼراضهم لنصب العداوة بٌن الجماعة الٌهودٌة و -ؼٌر المتبنى-بؤن هذا االؼتٌال 

 المحتمل )خاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( لصالح أنصار الدولة اإلسالمٌة.
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(، عباسً FISأما بالنسبة للرابد عمار ڤطوشً فقد تلقى األوامر هو اآلخر بوضع قابدي )ج.إ.إ/

ا محل ( كان2)رقم ( و1قد أعطى لهما اسمٌن مشفرٌن هما )رقم علً بن حاج، تحت المراقبة، و مدنً و

 تصنت دابم على مكالماتهما الهاتفٌة. تتبع مستمر، و

مثلهما كذلك أعضاء قٌادة الحزب األكثر تؤثٌرا، كعلً جدي الذي كان معلما فً مدرسة أشبال  و

 كذا ٌخلؾ شراطً، و "...( وFISالثورة بالقلٌعة )الذي كان ٌعتبر وقتها الرقم الثالث فً الـ"ج.إ.إ/

 آخرون... القادر بوخمخم وعبد  نورالدٌن شٌجارة و

تقً جدا )حتى أنه كان مشكوك فٌه بؤنه  هو ضابط جدي، كؾء، و لقد كان النقٌب جعفر خلٌفاتً و

تلخٌصها لمدٌرٌة  من المتعاطفٌن مع اإلسالمٌٌن فً وقت من األوقات.( هو المكلؾ بنقل المكالمات و

( منحه العقٌد FISالجاد ضد )ج.إ.إ/تشجٌعه على العمل  للتروٌح علٌه، و األمن، و المخابرات و

 إسماعٌل شقة ببوزرٌعة.

( حٌز التنفٌذ أخبرنً إسماعٌل بوجوب FISبؽرض وضع مشروع حربه ضد إسالمًٌ )ج.إ.إ/ و

التحلٌل من حدٌقة صوفٌا )تقع بالقرب من دار البرٌد الكبٌر بالعاصمة من  التهٌإ لنقل مقر قسم البحث و

هذا  ، و(CPO)م.ر.ع/الناحٌة البحرٌة( إلى مركز عنتر الواقع بالقرب من حدٌقة الحٌوانات، حٌث ٌوجد 

 قد تم ذلك بالفعل االنتقال ٌعود إلى كون حدٌقة صوفٌا ال توفر الضمانات الالزمة "لألمن" حسب قوله )و

نتطلع إلى الدٌمقراطٌة، فً الوقت الذي كان بعض  1990كنا وقتها فً نوفمبر  بعد خمسة اشهر( و

 القادة العسكرٌٌن ٌحضرون "لشن الحرب".

 

 

العقٌد إسماعٌل أن "ألؽم" مكتبا فً حدٌقة  (DCE)م.ج.م/أسبوع بعد هذا الحدٌث طلب منً ربٌس 

قد حّضرت  السماعات...( لتسجٌل لقاء مع مدٌر جرٌدة "لوجون اندٌبوندن" و صوفٌا )بالكامرات و

بالة نفسً الستقبال "شخصٌة" من الصحافة المستقلة، وكم كانت مفاجؤتً كبٌرة عندما وجدت نفسً ق

"طفل" مهمل الهندام بدون أٌة قرٌحة، بمجرد أن خرج ضٌفنا، وشرٌط الفٌدٌو ما ٌزال بٌن ٌدي حرص 

 ( هدفا من أولى أولوٌاتها!FISالعقٌد إسماعٌل على تذكٌري بتعلٌمات القٌادة العسكرٌة بجعل )ج.إ.إ/

جهل  تؽل فقر ولقد كان هذا الحزب السٌاسً بالنسبة إلٌه هو "حركة اجتماعٌة لالحتجاج، تس

ٌضٌؾ  جعله مقفزا للوصول إلى السلطة" و تستعمل الدٌن إلضفاء الشرعٌة على خطابها، و الشعب، و
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( إال FISقوله:" إن المساجد أصبحت منابر للمتطرفٌن ٌوجهون منها نداءهم إلى القتل، لٌست )ج.إ.إ/

تعٌد إقامة الحزب  السلطة، وتزٌل التداول على  ستقفل الباب و (، وFLNنسخة ثانٌة من )ج.ت.و/

( ٌوضع فً خانة المعارضٌن هلل! )أي ٌعتبر معارضا FISالواحد من جدٌد ذلك أن الذي ٌعارض )ج.إ.إ/

 هلل(.

( البلد فً دكتاتورٌة جدٌدة، بل فً حرب أهلٌة إذا تركناهم ٌمرون، إنه FISسُتؽرق )ج.إ.إ/

 التقهقر بؤربعة عشر قرنا إلى الوراء ".

( بدا لً إلى حد ما صحٌحا، ذلك أن FISمن تحلٌله بالنسبة لطبٌعة تشكٌلة )ج.إ.إ/ الجزء األول

اإلسالمٌٌن فً ذلك الوقت كانوا ٌتمٌزون بالخطب النارٌة التً كان ٌلقٌها علً بن حاج تناوبا كل جمعة 

المسٌرات الضخمة التً تضم عشرات  السنة فً باب الوادي( و )فً مسجد بن بادٌس فً القبة، و

التً كانت تنظم كل ٌوم خمٌس فً الجزابر العاصمة، تشهد لهم  آلالؾ من المتعاطفٌن مع الجبهة... وا

التً كانت تخٌؾ الكثٌر من ؼٌر المقتنعٌن بهذا الحزب )كما أصبح هذا  بالقدرة على التجنٌد و

 االستعراض للقوة ٌمثل تهدٌدا حقٌقٌا لمصالح الطبقة الحاكمة(

( ضعؾ السلطات، حتى قبل حرب الخلٌج الثانٌة، لٌصّعدوا لهجة FIS/لقد اؼتنم قادة )ج.إ.إ

كشاهد على ذلك نورد هذه الفقرة من مقابلة كان قد أجراها علً بن حاج مع صحٌفة  خطابهم العنٌؾ، و

حٌث ٌقول فٌها حرفٌا:" إن التعددٌة الحزبٌة ؼٌر مقبولة،  1989فبراٌر  23نشرت ٌوم  "لورٌزون" و

البربر مثلما ٌعبر اآلخرون أٌضا،  رة عن تصور ؼربً، فلو ٌعبر الشٌوعٌون وبسبب كونها صاد

ال  –المتعارضة مع دٌن شعبنا  ألصبح بلدنا مٌدانا للمواجهة بٌن مختلؾ اإلٌدٌولوجٌات المتناقضة و

لٌس من خالل الشعب فإذا  توجد دٌمقراطٌة ألن المصدر الوحٌد للسلطة هو هللا من خالل نص القرآن، و

فً هذه الحالة ٌجب قتل هإالء  تخب الشعب ضد شرٌعة هللا فهذا ال ٌعنً سوى الكفر الّصراح، وان

أو كذلك هذا االستجواب  سنته". سلطتهم بشرٌعة هللا و الكفرة ألنهم بذلك ٌرٌدون أن ٌستبدلوا قانونهم و

الذي  24/12/1989اآلخر لعباسً مدنً الذي أجرته معه " الجزابر األحداث" فً عددها الصادر ٌوم 

احترام الرأي فنحن متفقون مع هذا المفهوم، بٌد أنه  جاء فٌه قوله:" إذا كانت الدٌمقراطٌة إطارا للحوار و

 قٌمه". شرٌعته و على العكس من ذلك، فإننا ال نقبل أن ٌصبح المنتخبون متناقضٌن مع اإلسالم و و

ؼزو العراق للكوٌت صعد التوتر إلى فً المناخ الدولً الذي أحدثه  ، و1990ابتداء من صٌؾ 

( التً وقفت مع صدام حسٌن آخذت على القادة الجزابرٌٌن تقاعسهم فً FISدرجة أعلى، فالـ)ج.إ.إ/

 "التخلً عن اإلسالم". أدانوا بشدة النظام الذي كانوا ٌتهمونه "بالعلمانٌة" و مساندة العراقٌٌن، و

ك الدرجة من الخطورة التً كانت تدعٌها رؼم هذا فً نظري، فإن الوضعٌة لم تكن بتل و

( نجحت فً FISلو أن الدٌمقراطٌة كانت فً حالة تلجلج! صحٌح أن )ج.إ.إ/ (، حتى وDCE)م.ج.م/
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الوالبٌة بستة أشهر قبل ذلك، لكن كنت أرى مثل الكثٌر فً هذا االنتصار بؤنه تعبٌر  االنتخابات البلدٌة و

راء القطٌعة مع النظام أكثر مما هو رؼبة فً أي "استبداد عن إرادة عمٌقة لدى الجزابرٌٌن فً إج

 ! خاصة أنهم لم ٌهضموه على اإلطالق هو الشًء الذي لم ٌفهمه الجنراالت، و إسالمً". و

( أمامً ANPإن الذي صدمنً فً كالم إسماعٌل هو أنه فً أول مرة ٌذكر مسإول فً )ج.و.ش/

وقت مجهولة االستعمال تماما فً اصطالحاتنا المتداولة. ال عبارة "الحرب األهلٌة" التً كانت فً ذلك ال

جدال فً أن هناك نساء قد استهدفن ببعض المعامالت الخاصة لمحاولة تطبٌق الشرٌعة. كما أن بعض 

أن بعض الخطب لم تكن مستساؼة من طرؾ  اإلثارة و ( كانوا ٌكثرون االستفزاز وFISمناضلً )ج.إ.إ/

ا بعٌدٌن جدا عن التفكٌر بؤن نكبة بهذا المستوى الكارثً المروع كانت تختمر لكنا كن كل الجزابرٌٌن، و

 !أرجل العباد تتفاعل فً األعماق تحت سطح البالد و و

 

  

انحذ يٍ ايخذادها انًخٍف كُا َسخغم انشقاقاث انقائًت داخهها  (، وFISنًعارضت فعانٍت )ج.إ.إ/

( فً FISنكىٌ )ج.إ.إ/ و .زأي انعاو بخطز انخهذٌذ اإلساليًبانهجىء إنى انصحافت "انًسخقهت" نخحسٍس ان

يشارب حخزاوح يىاقفها يٍ أدَى االعخذال إنى  انحقٍقت هً عبارة عٍ سذٌى يشكم يٍ عذة حٍاراث و

يخزاصت انهبُاث. فقذ كاَج االخخالفاث دائًا عهى أشذها  خطزف، أكثز يًا هً كخهت يخجاَست، وأقصى ان

يًارست انخهط انًخعًذ فً  بٍٍ عُاصزها، يًا سهم عهٍُا اسخغالل حهك األقىال انًخشذدة نبعض قادحها، و

 حشجٍع انًثقفٍٍ عهى إداَت انخطزف اإلساليً. هذا انخصىص بقصذ انخهىٌم و

 !! هذا كله قد بدا وكؤنه ؼٌر كاؾ فً نظر رإسابنا الذٌن ما فتبوا ٌطلبون منا "المزٌد"ؼٌر أن 

 ما ٌجب التذكٌر به هنا هو أن هذه الفترة قد عرفت أٌضا ظهور طابفة أو جماعة التكفٌر و و

سؤعود إلى هذا  ( )وFISهً عبارة عن تنظٌم صؽٌر متطرؾ ال تربطه أٌة صلة بـ)ج.إ.إ/ الهجرة، و

التً لٌس ألفكارها المتطرفة أٌة عالقة بتقالٌدنا  الموضوع فٌما بعد(، إن هذه الجماعة القلٌلة العدد، و

الراسخة القدم، كانت تتكون بوجه خاص من مناضلٌن إسالمٌٌن ذهبوا إلى جهاد السوفٌات فً  العرٌقة، و
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 "سلفً"الذٌن نطلق علٌهم اسم "األفؽان"( أعلنوا أنفسهم كتٌار  )و أفؽانستان
22

 عقٌدتهم المذهبٌة تصل 

  حتى الترخٌص بقتل الوالدٌن أو االخوة الذٌن ال ٌلتزمون بتطبٌق المبادئ اإلسالمٌة.

لكنه لٌس إلى الحد الذي ٌمكن اعتباره تهدٌدا خطٌرا،  كانت هذه الجماعة تنتشر بعض الشًء، و

الصارمة، كان بإمكان مصالح األمن  المزٌد من التدابٌر فبتحسٌس جٌد لمسإولً األحزاب اإلسالمٌة، و

 ٌستؤصلوا شؤفتها من الوجود كلٌا. بالتعاون مع العدالة أن ٌقضوا على هذه اآلفة الطابفٌة و

مخططات  فإن هذا النوع من التدابٌر لم ٌكن ٌنطبق أو ٌتماشى مع برامج و ! لكن لألسؾ

 ( منكبٌن على إعادة تؤسٌس وDCEففً ذلك الوقت بالذات، كان بعض عناصر )م.ج.م/ ! الجنراالت

( من العدم، وهً منظمة كانت قد فككت تماما قبل ذلك MIA2بعث الحركة اإلسالمٌة المسلحة )ح.إ.م/

بسنوات)وسؤعود إلى هذا الموضوع فً الفصل التالً(. لقد كان الجنراالت فً الحقٌقة ٌرٌدون أن 

( FISاالنطباع للرأي العام بؤن )ج.إ.إ/( "لصب الزٌت على النار" قصد إعطاء DRSٌستخدموا )ق.إ.أ/

 بكاملها تسعى إلى فرض نظام حكم استبدادي بالقوة.

هكذا، فقد تكلؾ ضباطً بتوزٌع المنشورات على الصحفٌٌن والجمعٌات النسوٌة، وتعلٌق  و

دٌن إلصاقها على الجدران فً األحٌاء الجامعٌة فً بوزرٌعة، دالً براهٌم، مٌا البٌانات داخل المساجد، و

البٌانات التً تحمل  البالؼات و الجامعة المركزٌة.... لقد كانت هذه المناشٌر و جامعات باب الزوار و

قد كانت تلك الفتاوى المزعومة  ( كلها تحرر من طرؾ النقٌب جعفر خلٌفاتً، وFISإمضاء )ج.إ.إ/

الكاذبة الموجهة من بهتانا إلى الجبهة اإلسالمٌة( المذاعة بواسطة البالؼات  )المنسوبة زورا و

( تدعو "اخوة اإلٌمان" فً كل مكان إلى ضرورة التخلص من الطاؼوت المتسلط على DCE)م.ج.م/

 قد كانت تلك المناشٌر فً  المنحلة أخالقٌا" و إلى رفض الدٌمقراطٌة "الؽرٌبة المنحطة، و رقاب العباد، و

 لنظام إذا لم ٌحترم قانون االنتخابات والؽالب تدعو إلى الجهاد وإلى العصٌان، أو رفع السالح ضد ا

( الذٌن ٌرؼبون FISاإلرادة الشعبٌة، كما كانت تطالب كذلك بفتح معسكرات التدرٌب لمناضلً )ج.إ.إ/

إقامة نظام حكم  فً الذهاب إلى المشاركة فً الحرب إلى جانب القوات العراقٌة أثناء حرب الخلٌج، و

دٌنً لتطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة...

 

 هو متعارض مع تٌار "الجزأرة" العصري الخاص بالجزابر. ( إن التٌار السلفً ٌدعو إلى اإلسالم السٌاسً )الدولً( المحافظ، و22
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البالؼات المزٌفة هو المزاٌدة المنتظمة على  إن الهدؾ المتوخى فً األساس من هذه المناشٌر و

التً كانت هً أصال متطرفة( لقد كان  (، )وFISتلك البالؼات الحقٌقٌة التً كانت تصدر عن )ج.إ.إ/

النزاع بٌن عباسً  بصفة خاصة إثارة الخالؾ و هدفها إحداث الشقاق فً صفوؾ القادة اإلسالمٌٌن، و

اتهامه بتحرٌر البٌانات دون التشاور  علً بن حاج، لدفع كل واحد منهما إلى الشك فً اآلخر و مدنً و

( FIS، بدأت العدٌد من هذه البٌانات المنسوبة إلى )ج.إ.إ/1991اٌر ابتداء من ٌن االتفاق المسبق، و و

هذا زرع الشكوك فً صفوؾ  تقرأ حتى خالل نشرات أخبار التلفزٌون على الساعة الثامنة مساء، و

 ( قد أصاب األهداؾ المسطرة!DRSال جدال فً أن )ق.إ.أ/ مناضلً الجبهة اإلسالمٌة، و

فالقادة اإلسالمٌون الذٌن لم ٌكونوا فً األصل ٌشكلون تنظٌما متجانسا فً عناصره ومتراصا فً 

بنٌانه،اصبحوا ؼٌر قادرٌن على مواجهة هذه المخططات، مساهمٌن بذلك فً إعطاء المصداقٌة للخلط 

 بٌنهم وبٌن المتطرفٌن، مع أنهم كانوا فً الحقٌقة ٌعتبرونهم أعداء.

تهوٌل أمرها  ( شٌطانا وFISن الهدؾ واضحا بالنسبة لرإسابنا، تصٌٌر )ج.إ.إ/فمنذ ذلك الوقت كا

إضفاء طابع الشرعٌة على تدخل  بجعل هذا الحزب "بعبعا" مرعبا قصد تكوٌن "جبهة" مدنٌة ضده، و

 الجٌش للقضاء علٌه فٌما بعد.

 

  

ة الجنرال نزار فً بنً مسوس، والذي دعً إلى ، أثناء اجتماع برباس1990فً شهر دٌسمبر 

(، أطلعنا وزٌر الدفاع على التدابٌر المتخذة SMحضوره كل من المسإولٌن الربٌسٌٌن للـ)أ.ع/

 (.FISلمعارضة)ج.إ.إ/

 %30لقد ّصرح لنا بؤن ال ٌقع التسامح مع هذا الحزب إال فً حالة ما إذا لم ٌتجاوز نجاحه نسبة 

( ANPإال فإن )ج.و.ش/ و 1991جوان  27عٌة التً كان مزمعا تنظٌمها فً فً االنتخابات التشرٌ

( فلن ٌكون أمام قٌادة الجٌش إال أحد FISسٌضطر إلى "تحمل مسإولٌاته" فً حالة نجاح )ج.إ.إ/

لم ٌكن المرء  إما إقامة قٌادة جماعٌة بواجهة مدنٌة. و األمرٌن: إما االستٌالء على السلطة مباشرة، و

أي جهد فكري كً ٌستنتج بؤن االختٌار الثانً هو الذي سٌحظى بالتفضٌل، فاالختٌار األول  ٌحتاج إلى
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ٌمثل الكثٌر من المساوئ الظاهرة)المسإولٌة تجاه الرأي العام العالمً، ردود الفعل السلبٌة أو العكسٌة 

 من طرؾ البلدان الؽربٌة، واحتمال إقامة حظر على الدعم المالً الدولً...(.

 ، و1990( من الوصول إلى الحكم إذن معدا سلفا فً دٌسمبر FISان مخطط إقصاء )ج.إ.إ/لقد ك

 لم ٌبق إال خلق الظروؾ المناسبة لوضعه حٌز التنفٌذ.

المحرر  نزار( و ذلكم هو الهدؾ من "مخطط العمل الشامل" المدبر من الثنابً )العربً بلخٌر و

عبد المجٌد تاؼٌت، هذا األخٌر كان وقتها  من طرؾ مستشاري هذا األخٌر )الجنراالن: محمد التواتً، و

العقٌدٌن  ( الجنرال توفٌق وDRSقد ُعهد بتنفٌذ المخطط إلى ربٌس )ق.إ.أ/ ( و"CFNقابد "ق.ق.بح/

نزار" هذا إلى ربٌس فً نفس الوقت قُدم "مخطط  كمال عبد الرحمان، و إسماعٌل العماري، و

 ، لقد كان ٌتضمن عددا من التدابٌر التمٌٌزٌة مثل:  23 الوزٌر األول للتصدٌق علٌه الجمهورٌة و

 "( من المناصب الحساسة.SMإبعاد كل اإلسالمٌٌن )باستثناء المتعاونٌن مع الـ"أ.ع/ -

اإلسالمٌة من االمتٌاز  تبنً تقسٌم )مفصل على المقاس( للدوابر االنتخابٌة )لحرمان التشكٌالت  -

 (!بدون أٌة مواربة

 (.FLNالمساندة المتعددة األشكال لـ)ج.ت.و/  -

 فسح المجال اإلعبلمً أمامها، و رشوة "التشكٌبلت الحزبٌة الدٌمقراطٌة" بفضل توفٌر الدعم لها، و  -

 .خاصة التلفزٌون

ٌُسمح بها إال  له من تصور عجٌب و ٌا إذا ُضمن بقاء السلطة فً أٌدي ؼرٌب للدٌمقراطٌة، التً ال 

ٌُحكم  الجنراالت..!! إن التداول على السلطة بالنسبة إلٌهم كان ٌعنً استنساخ جبهة تحرٌر ثانٌة، 

 سهل االنقٌاد كما كان الشؤن فً السابق، أو القبول عند االقتضاء بحزب "دٌمقراطً" ُمَدّجن، بواسطتها

 

23
 سنوات بعد ذلك، تبنى و رفقابه، و عزم حٌز التنفٌذ من طرؾ نزار و بعد ذلك بحزم وبؽض النظر عن رفضهم، دخل المخطط (  

(، إن 1999عدم االلتزام باألوامر فً مذكراته )منشورات الشهاب، الجزابر  بكل فخر الجنرال نزار هذا الفعل المشٌن بالعصٌان و

 ( وMémoire sur la situation dans le pays et point de vue de l Armée nationalكتابه المعنون أصال بـ)

فً صورة مطابقة لألصل فً  ( أعاد نشره من جدٌد فً فرنسا وdémarche politique de type état-majorالذي ٌصفه بـ)

 ,Ali HAROUN et alii, Algérie ، مدعوما بقضٌة القذؾ التً رفعها ضد المالزم السابق حبٌب سواٌدٌة: ) 2002جوان 

arrêt du processus électoral , enjeux et démocratie, paris,2002,pp.131-149). 
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 الطاعة! ٌكون رهن إشارتهم لتلقً أوامرهم بالسمع و

عندما تطرق إلى الفصل المتعلق بمحاربة "المتطرفٌن" أوصى الجنرال نزار، قابال :" تقسٌم  و

 إذكاء الخالفات بٌنهم. تناقضاتهم، والتٌارات الدٌنٌة باستفزاز أو استؽالل، أو إحٌاء 

الحرٌات  الحط من قٌمتها فٌما ٌخص الحرٌات الدٌمقراطٌة، و (، وFISتشوٌه صورة )ج.إ.إ/ -
 )...(الفردٌة 

 )...(العلوم العصرٌة استؽالل جهل اإلسالمٌٌن المتطرفٌن بما ٌخص العلوم السٌاسٌة، و -

 الخطب التً تثبت عجزهم و األقوال و ر الصور و( بنشFISالتشكٌك اإلعالمً فً قادة )ج.إ.إ/ -
 )...(قصورهم عن معالجة المشاكل االقتصادٌة الكبرى 

 )...(مساعدة إعالمٌٌن محترفٌن  استخدامه، بإشراؾ و توجٌه اإلعالم و -

تحرٌض إطاراتها على أن  ( لنفسهاMDNلقد كان هذا انحرافا خطٌرا، فبؤي حق تخول )و.د.و/

ما هً الؽاٌة من قرارها الخاص بإعداد "برنامج عمل نفسانً"؟ إذا ! ٌصبحوا خارجٌن عن القانون؟

كان األمر ٌتعلق بالمتطرفٌن... ألم ٌكن  ارتكب اإلسالمٌون جنحا.. ألٌس بإمكان العدالة أن تعاقبهم؟ إذا

األحق واألصوب أن ٌعمد إلى القبض علٌهم؟ لقد أطلعت العقٌد إسماعٌل العماري على بعض هذه 

"( وقلت FISج.إ.إ/التحفظات التً سجلتها على هذا المخطط المسمى "خاص" )لكونه ال ٌستهدؾ إال الـ"

ة؟ بما أن السلطات العمومٌة كان بوسعها أن ال تمنح الموافقة له لماذا هذه اإلجراءات المنافٌة للدٌمقراطٌ

ٌعطً لربٌس الدولة صالحٌة  1989، وعلى كل حال فان دستور فبراٌر 1989للجبهة اإلسالمٌة سنة

( فً خالصته هو: "ٌجب تنفٌذ األوامر دون طرح الكثٌر DCEحل البرلمان فكان جواب ربٌس )م.ج.م/

بر أن تسقط فً قبضة األصولٌٌن، إن المستقبل هو أنتم، ستكونون قادة الؽد، من األسبلة، ال ٌنبؽً للجزا

 ٌجب إزاحتهم تماما عن طرٌقكم إذا أردتم أن تتحكموا فً مقالٌد البلد".

تحمسوا كثٌرا لوضع هذا المخطط الفذ  ( قفزا على هذه الفرصة، وDRSلقد قفز إطارات )ق.إ.أ/

وعود  سٌما أنه كان ٌمثل ترقٌة سهلة، مٌزانٌة ؼٌر محدودة، و"مخطط العمل الشامل " حٌز التنفٌذ ال

بامتٌازات متنوعة )مضاعفة عالوات عناصر مجموعة العملٌات الخاصة، استفادة اإلطارات المرإوسٌن 

(، ٌتطلب وجود ضباط DRS( كهدؾ مكلؾ بتحقٌقه )ق.إ.أ/FISبالسكنات...( لقد كان إضعاؾ )ج.إ.إ/

ٌهم أهمٌة تطبٌق األوامر دون اعتراض. إن من أولى النتابج التً أسفر عنها مختارٌن بصرامة، ُتراعى ف

 تطبٌق " مخطط عمل " الجنرال نزار كان إبعاد الضباط الجامعٌٌن المنعوتٌن بالمعربٌن.

إما جمدوا فً  شطاطً المدعو"سلٌم"على سبٌل المثال و فبعضهم إما طردوا كالنقٌب حسٌن و

( أو فً وظابؾ تبعث ANPاختصاصهم، كتعٌٌنهم فً وحدات )ج.و.ش/ م ومهام ال عالقة لها بكفاءته
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 " مكتب أمن القطاع ببرج بوعرٌرٌج( وBSSعلى السخرٌة، كالنقباء: سمٌر )ربٌس سابق "م.أ.ق/

 لطفً و عبد الحمٌد خروفً المدعو"حسنً" و " بسطٌؾ( وBSSدحمان بن دحمان )ربٌس "م.أ.ق/

 ؼٌرهم...

ًّ كعسكري  منضبط، حتى لو لم أكن مقتنعا تماما بضرورة مخطط كهذا، فما كان لً بد فبالنسبة إل

هو ما لم أكن مقتنعا به أبدا فً  )و لقد نجح الرإساء بالفعل أن ٌوهمونا!  من أن أسٌر معهم فً الخط

سٌاسٌا من قوى أجنبٌة،  أن اإلسالمٌٌن كانوا مدعومٌن مالٌا و البداٌة( أن الجمهورٌة كانت فً خطر، و

أنهم كانوا ٌرٌدون  ( فً حالة ما إذا استولوا على الحكم، وSMأنهم كانوا سٌعدمون كل رجال الـ)أ.ع/ و

 ..تعرٌض مإسساتها إلى الخطر الداهم. زعزعة استقرار البالد، و

التؤثٌر على جزء من  باختصار هذا هو الخطاب اإلٌدٌولوجً الذي استعمل لتجنٌد العسكرٌٌن و

 المواطنٌن.

أننا  حملة التسمٌم هاته إذن مفعولها، إذ سرعان ما تجند كل الضباط وراء القٌادة. بل و لقد فعلت

الشرعٌة  ٌتعلق بـ" الدفاع عن مإسسات الجمهورٌة، و –كما كنا نقول–كنا فً الخطوط األمامٌة: فاألمر 

ضد  لٌست ( وFIS(، )أإكد هنا الحرب ضد الـ)ج.إ.إ/FISالدستورٌة" إن الحرب ضد الـ)ج.إ.إ/

 ! سؤعود إلى تفصٌل هذا الموضوع الحقا( قلت الحرب إذن أصبحت حقٌقة اإلسالمٌٌن، و

هً تشجٌع  ( فً هذا هً تنفٌذ توصٌة "مخطط نزار " وDRSلقد كانت إحدى المهمات األولى لـ)ق.إ.أ/

بٌنهم..." ففً  إذكاء الخبلفات "تقسٌم التٌارات الدٌنٌة باالستفزاز أو باالستؽبلل، أو إحٌاء تناقضاتهم، و

لهذا الؽرض أعاد الجنرال توفٌق "تنشٌط" الرابد عبد الرحمان بن مرزوقة )هو نابب  و 1990آخر 

قد وضع على الهامش بعد ذهاب الجنرال بتشٌن،  مـدٌر سابق فً األمـن الداخلً مكلؾ بالتحلٌل، و

"( بربط FISة" )ٌعنً "ج.إ.إ/كلفه باسم "التحالؾ ضد األصولٌ بتهمة أنه كان مقربا من هذا األخٌر( و

اإلرشاد الخٌرٌة، لكً ٌحولها إلى حزب  الصلة مع الشٌخ محفوظ نحناح، ربٌس جمعٌة اإلصبلح و

قد قبل الشٌخ نحناح االقتراح بإنشاء حزب"حماس "  (، وFISسٌاسً، لمواجهة التؤثٌر المتصاعد لـ)ج.إ.إ/

هذا بالرؼم من اعتراض ناببه الشٌخ محمد و و 24الذي سٌصبح فٌما بعد "حمس")حركة مجتمع السلم( 

 

، اكتشفت أن الرابد عبد الرحمان بن مرزوڤة كان مكلفا 1992إلى  1991( من DRSبتفحص أرشٌؾ )ق.إ.أ/ بعدها، و (24
الخفً  قد كان إلى حد ما بمثابة المستشار كان ٌتردد على مقرات هذا الحزب بالمدنٌة، و بالتحرٌر فً مجلة تصدر لحساب حماس، و

 للشٌخ محفوظ نحناح.
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اإلصالح،  فضل أن ٌبقى على رأس جمعٌة اإلرشاد و سلٌمانً الذي أكد أن "السٌاسة تدّنـس الضمٌر" و

 بعٌدا عن "دسابس السٌاسٌٌن"
25
. 

لتفادي إؼراق  1990لقد كنا وقتها ؼٌر شاعرٌن بخطة "نجدة" الوطن التً دشن انطالقها سنة 

لم نشعر وقتها إذن بؤن هذه "الخطة" ستوصل الجزابرٌٌن إلى مواجهة أهوال البالد فً عهد "الظالمٌة" 

 حرب أهلٌة دموٌة شنٌعة.!!

 

  

التشوٌه  منذ ذلك الوقت لم ٌكن العسكرٌون من )أصحاب القرار( ٌحرصون على العمل النفسانً و

 بل شرعوا جهارا، نهارا فً القٌام بعملٌات على هامش القانون!! اإلعالمً فقط،

، أنشؤ إسماعٌل العماري داخل 1990هكذا فبعد وقت قصٌر من محادثاتنا فً آخر أكتوبر  و

( "شعبة حماٌة"، هذه المإسسة أو هذا الهٌكل الذي لم ٌكن له أي طابع قانونً ولم ٌكن CPO)م.ر.ع/

(، زٌادة على أنه ٌفتقد لمبررات وجوده، ذلك أن مهمة DCEم.ج.م/حتى منصوصا علٌه فً منظام )

حماٌة الشخصٌات أو الممتلكات كانت توجد لدى مصالح األمن من قبل ذلك ممثلة فً مصلحة األمن 

كذلك المدٌرٌة العامة لؤلمن الوطنً  (، وGISمجموعة التدخل الخاصة)م.ت.خ/ الرباسً! و

 .الدرك الوطنً (، وDGSN)م.ع.أ.و/

كانت تشتمل فً البداٌة على حوالً ثبلثٌن عنصرا  قد عهد "بشعبة الحماٌة" هذه إلى المبلزم معاشو، و و

للتموٌه على األهداؾ الحقٌقٌة لهذه المإسسة )التً  تتلقى أوامرها مباشرة من إسماعٌل العماري، و و

 منحوسة، التابعةال بإنشاء "سراٌا الموت" السٌبة الذكر و 1992ستوحً لهم الحقا فً مارس 

 

الشباب  منظمة) و (GIA)ج.إ.م/ ، بعد عملٌة اختطاؾ تبنتها كل من الـ1994ٌا لألسؾ، هو كذلك قد تم اؼتٌاله فً ٌناٌر  ( و25
 ( )أنظر الفصل السابع(.DRSهً سرٌة موت كونها )ق.إ.أ/ "( وOJALالجزابري الحر "م.ش.ج.ح/
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الفصل السابع( فإن رجالها )وكلهم ضباط صؾ محنكون( (، )وسؤعود إلى ذلك فً DCSA)م.م.أ.ج/ 

سابقٌن لدى الجنراالت خالد نزار )الذي كان سابقه المساعد  كانوا معٌنٌن رسمٌا كحراس شخصٌٌن، و

هو عضو قدٌم فً مصلحة المراقبة( العربً بلخٌر، عبد المالك  اسمه الحقٌقً حنان بوعمر، و عٌسى، و

 ڤناٌزٌة...الخ.

الموظفٌن  كذلك المتعاملٌن و ضا ٌقومون بحماٌة الشخصٌات المقربة من المصالح ولكن كانوا أٌ

الموثوقٌن الذٌن كانوا "ٌنشطون" فً دوالٌب العدالة، أو داخل األحزاب السٌاسٌة كالوكٌل العام فً 

مام إ العاصمة عبد المالك الساٌح، أو أحمد مرانً أمٌن مخزن سابق فً معهد باسطور بمدٌنة الجزابر، و

 26(. FISسابق أصبح فٌما بعد مسإول لجنة الشإون االجتماعٌة فً )ج.إ.إ/

بسرعة "صالحٌات" جدٌدة، وعناصر الشعبة "الشبح " الذٌن لم ٌكونوا  قد تلقى المالزم معاشو و

معٌنٌن لحماٌة الشخصٌات كانوا حاضرٌن فً كل مكان: مٌناء الجزابر، مطار الدار البٌضاء، الفنادق 

الضخمة بالعاصمة... مهمتهم مراقبة الحاوٌات، إدخال الناس وإخراجهم بدون أوراق هوٌة، من المٌناء 

 حجز الؽرؾ فً الفنادق، مرافقة "الزوار" )رجال أعمال ال ٌمرون على مراقبة شرطة أو المطار،

 الحدود، مستشارون أجانب، أشخاص مبعوثون من العقٌد محمود سوامً مسإول المطار و

 ببارٌس، أفراد من ذوي الهوٌات التً ال ٌنبؽً أن تعرؾ رسمٌا...(. (DRS)ق.إ.أ/

( دون أن ٌخطروا DCEعروضهم مباشرة إلى )م.ج.م/ ٌرهم وكان هإالء األفراد ٌقدمون تقار و

 ! ال أنا ال الرابد ڤطوشً، و

بضمان الجنرال توفٌق، كان  (، وDCEالجواب، الذي لم أعرفه إال متؤخرا، هو أن ربٌس )م.ج.م/

حرج  عبوس أو موثوقة، تنفذ المطلوب منها دون أي تردد أو أدنى تفكٌر أو قد انتقى عناصر مطواعة و

 !!ضمٌر أو

لقد كان هإالء المنفذون من مستوى ثقافً دون المتوسط ٌتصرفون كالمرتزقة، مشدودٌن 

 ستلعب هذه المإسسة أثناء سنوات فتح حسابات بالعملة الصعبة... و محفزٌن بترقٌات، و بإؼراءات و

 

( كما كان ٌتوقعه المخطط FISدة )ج.إ.إ/هذا األخٌر، عمٌل للجنرال توفٌق، كان مدسوسا فً داخل مجلس الشورى، هٌبة قٌا (26

مقابل الخدمات المقدمة، قد استفاد أحمد مرانً بفٌال فً عٌن البنٌان، على الشاطا الؽربً للجزابر  التنفٌذي للجنرال خالد نزار، و

الستنكار ممارسات ، على شاشة التلفزٌون مع بشٌر لفقٌه والهاشمً سحنونً، 1991قد ظهر فً جوان  سٌارة خدمة؛ و العاصمة، و

هً التصرٌحات التً اتخذها الجنراالت ذرٌعة إللقاء القبض على زعماء  علً بن حاج واتهامهما بإثارة الفتنة، و عباسً مدنً و

، كوفا  1996فً ٌناٌر  (؛ ثم عٌن أحمد مرانً بعدها بشهر، مستشارا لدى ربٌس الحكومة الجدٌدة سٌد أحمد ؼزالً، وFIS)ج.إ.إ

 رة الشإون الدٌنٌة فً حكومة أحمد أوٌحً.بحقٌبة وزا
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دورا خطٌرا، سؤعود إلى تفصٌل الحدٌث  1992الحرب التً أعقبت توقٌؾ المسار االنتخابً فً ٌناٌر 

 .عنه الحقا

  

  

بدأ المقدم إسماعٌل ( DCE)م.ج.م/منذ الشهور األولى الستالم وظٌفته الجدٌدة على رأس 

عزمه على التدخل مباشرة لٌس الختراق اإلسالمٌٌن فحسب،  حزمه و العماري ٌبرهن على تصمٌمه و

ٌُعلن عنها أبدا خٌر مثال على ذلك:  لعل قضٌة "ب" و استعمالهم! و لكن أٌضا الحتوابهم و و التً لم 

حتى  ( )وDCEعمٌال متعاونا مع الـ)أ.ع/ فهذا اإلسالمً النشٌط فً االتجار، قد أصبح فً هذا العهد

رفع  1990ذلك لترقٌة مستواه االجتماعً. ففً ؼضون شهر ٌولٌو  أكون دقٌقا مع إسماعٌل العماري( و

الذي كان ٌؽطً منطقة الدار البٌضاء تقرٌرا عن حركٌة أحد  هو المالزم عبد المالك و لً أحد رجالً و

الذي نظم عملٌة استٌراد أجهزة  ( فً أحٌاء شرق العاصمة، وFISاإلسالمٌٌن ٌدعى "ب" مناضل )ج.إ.إ/

االتصاالت الالسلكٌة من نوع )طالكً والكً، رادٌو...( موجهة إلى اإلسالمٌٌن فً ناحٌة برج الكٌفان، 

 الهجرة. معقل جماعات التكفٌر و

مكوثً  عند قراءة التقرٌر الحظت أن هذا االسم لٌس ؼرٌبا علً، لقد تذكرت أننً فً فترة و

علمت أن هذا  1990( فً فبراٌر DGDSفً )م.ع.ت.أ/( DCE)م.ج.م/القصٌر على رأس نٌابة 

ٌُدخل إلى الجزابر  الشخص قد أخبرنا عنه من طرؾ مصلحة االستخبارات اإلٌطالٌة بؤنه حاول أن 

ء سالحا، كان قد اشتراه من إٌطالٌا. طلبت حٌنها فحص وضعٌة "ب" لقد كانت شكوكً مإسسة: فؤثنا

القٌام بتفتٌش مسكنه، اكتشفنا سالحا نارٌا ووثابق مورطة )وصل طلب أسلحة، فواتٌر...( وهً أدلة 

 تثبت دوره على رأس شبكة إلمداد باألسلحة نحو الجزابر.

كانت أٌضا مصلحة الشرطة القضابٌة للمدٌرٌة العامة لألمن الوطنً ترٌد أن تقبض علٌه فً إطار  و

على السٌارات الفخمة المسروقة فً الخارج، ألن "ب" كان ٌتجول  1990بر تحقٌق تم إجراإه فً سبتم

27"طاٌوان"  605على متن سٌارة من نوع بٌجو 

 

تسمٌة )طاٌوان( فً العامٌة الجزابرٌة، تشٌر إلى كل المنتجات المزٌفة أو المزورة، )سٌارات طاٌوان(، هً فً أؼلب األحٌان  (27

تنشط هذه الشبكات بفضل الرشوة التً تنخر الجمارك  ٌتم إدخالها إلى الجزابر بؤوراق مزورة، و و سٌارات مسروقة فً أروبا، تموه

 .اإلدارة الجزابرٌة و
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فً  حبك الملؾ القضابً. و التقصً لجمع األدلة و لقد تطلبت هذه القضٌة شهرا من البحث و

)التً كان مقرها  (SM)أ.ع/للـألقً القبض على "ب" من طرؾ الشرطة القضابٌة  1990بداٌة سبتمبر 

( DGDSلكن فً الوقت الذي كان مقررا أن ٌقدم إلى العدالة، قدم ربٌس )م.ع.ت.أ/ فً مركز عنتر( و

عندما  األمن. و أعٌد إثر ذلك تنظٌم المصالح إلنشاء مدٌرٌة األبحاث و الجنرال محمد بتشٌن استقالته، و

 استعاد القضٌة "ب" إلى ٌدٌه. ؼٌر أنه بدال من تقدٌم( DCE)م.ج.م/عٌن إسماعٌل العماري على رأس 

السماح له باستبناؾ نشاطه التجاري فً"  هً طً ملفه، و "ب" إلى المحاكمة "عرض علٌه صفقة، و

 هو ما قبله بسهولة. ( وSMالتصدٌر" مقابل التعاون مع الـ)أ.ع/ االستٌراد و

كانت أول  طروان بً إكس( ُبّنٌة اللون، وكاعتراؾ بالجمٌل إلسماعٌل أهداه سٌارة من نوع )سٌ و

( 605بٌجوسٌارة مصفحة ٌملكها ضابط جزابري. وقد كان "ب" فً كرمه سخٌا إلى درجة أن سٌارته )

( للقٌام بمهام محدودة، أو الحتٌاجاتهم الخاصة منذ ٌناٌر SMكثٌرا ما كانت "معارة" لضباط الـ)أ.ع/

فقد أبلؽت وقتها ربٌس دٌوان إسماعٌل العماري النقٌب  بصفتً قد عالجت شخصٌا هذا الملؾ . و1991

الرابد عمار ڤطوشً، برفضً لهذه التصرفات. وحٌنها تؤكدت بؤن "ب" قد جند بالفعل  عمر مرابط، و

. لم أكن موافقا على قٌام هذا األخٌر بالتفاوض مع أشخاص تحوم (DCE)م.ج.م/من طرؾ ربٌس 

الستعمالهم فٌما بعد كعمالء، بدال من ترك اإلجراءات القضابٌة  الشكوك حولهم، و"إدخالهم فً الدابرة"

بالطبع لم أتلّقـى أي جواب على  تؤخذ مجراها لٌنال كل مدان جزاءه على ما ارتكبه من جنح... و

  احتجاجً هذا.

مقاصد )أصحاب القرار( إذن واضحة: فلمواجهة االحتجاجات،  أصبحت نواٌا و 1990فً نهاٌة 

القادة، إما باالستعادة  المحركٌن و –إن لم ٌمكن استعمال  –ل، كان ال بد من تحٌٌد بدل االؼتٌا و

إما إثراإهم بإعطابهم محالت  السٌاسٌة )حالة الساسً لعموري، محفوظ نحناح، سعٌد قشً...( و

 .تجارٌة، منشآت

الحدٌث عن سؤعود إلى  صفقات تجارٌة )حالة سرار فً سطٌؾ، زبدة بن عزوز، أحمد مراح...( و و 

الشبكات الزبابنٌة التً أنشؤها إسماعٌل العماري، عندما أتطرق )فً الفصل  هإالء األشخاص، و

 (.GIAالسادس( إلى المرحلة التً سبقت تكوٌن )ج.إ.م/
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كنت شاهدا مباشرا على تجسٌد "أصحاب القرار" لرؼبتهم فً  1991فً النصؾ األول من سنة 

قد تمثل  ( اعتبارها فً الساحة الوطنٌة وFISاستعمالهم إلفقاد )ج.إ.إ/ احتواء اإلسالمٌٌن المتطرفٌن، و

ذلك بالفعل فً مواصلة تطوٌر خطة معدة سلفا )فً حالة ما إذا...( ولقد كان المستهدؾ األول فً هذه 

"الحركة اإلسالمٌة  1980الخطة هم نشطاء الحركة اإلسالمٌة الذٌن كونوا فً بداٌة 

إن هذا التذكٌر ٌتطلب منا الّرجوع قلٌال  المعروفة عموما بـ "البوٌعلٌٌن". و (1MIAالجزابرٌة")ح.إ.ج/

 إلى الوراء.

 

  

 من طرؾ مصطفى بن بوٌعلً 1982( سنة 1MIAلقد تكونت )ح.إ.ج/
28

هو مناضل بارز  و 

كان هذا المجاهد القدٌم )فً حرب التحرٌر الوطنٌة( موظفا فً الشركة من أجل القضٌة اإلسالمٌة، لقد 

لقد أخنقه  الوطنٌة لصناعة األجهزة الكهربابٌة فً مدٌنة العاشور مسإوال عن مصلحة الصحة واألمن، و

(، SMاالنحراؾ الكلً للنظام، ونتٌجة تعرضه لسلسلة من االستفزازات والتحرشات من طرؾ الـ)أ.ع/

أنشؤ حركة مسلحة فً جنوب ؼرب  بب آرابه السٌاسٌة، قرر االنتقال إلى العمل السري، والشرطة بس و

 

 .1986( فً 1MIAأعٌد اعتماد "الحركة اإلسالمٌة الجزابرٌة المسلحة" )ح.إ.ج/ (28
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 عز الدٌن بعة، و رجال )من بٌنهم عبد القادر شبوطً و 30الجزابر العاصمة مع مجموعة تضم حوالً 

قد كانت هذه الجماعات تتصدى لوحدات الدرك الوطنً،  ملٌانً منصوري( و و أحمد مراح،

لقً مصطفى بوٌعلً مصرعه  1987ٌناٌر  3فً  ( قرابة خمس سنوات كاملة، وANPو)ج.و.ش/

حوكموا فً خضون السنة ذاتها  قد تم القبض على معظم رفقابه و ناحٌة مدٌنة األربعاء نتٌجة وشاٌة و

قد عرفوا  السجن المإبد، و بالمدٌة، فكانت األحكام ضدهم تتراوح بٌن اإلعدام وبمحكمة أمن الدولة 

ؼٌرها، ثم شملهم العفو العام الذي  وزو و تٌزي الحراش، و األمبٌز )باتنة(، و سجون البرواڤٌة، و

 لصالح االنفتاح الدٌمقراطً. 1989أصدره الربٌس الشاذلً بن جدٌد فً أواخر سنة 

( وقتها نوعا من التعبٌر أو االحتجاج الذي لم ٌجد أصحابه إطارا 1MIAكان تكوٌن )ح.إ.ج/

 قبله كان مثال آخر لالحتجاج و (. وFLNسٌاسٌا للتعبٌر عن وجهة نظرهم المختلفة فً نطاق )ج.ت.و/

، وهو أحد القادة التارٌخٌٌن لحركة التحرٌر 1963( لحسٌن آٌت أحمد سنة FFSالمعارضة، هو )ج.ق.إ/

( كحزب وحٌد فً ذلك الوقت. لم ٌكن أمام المعارضٌن المحتجٌن FLNمنة )ج.ت.و/الذي رفض هٌ

 سوى اللجوء إلى العنؾ إلسماع صوتهم، أو تسجٌل مواقفهم السٌاسٌة المخالفة للسلطة.

( الجنرال SM، مع بداٌة االنفتاح الدٌمقراطً)الُمراقب( قرر ربٌس جهاز الـ)أ.ع/1989فً خرٌؾ 

 "البوٌعلٌٌن" المسجونٌن للتحكم فً الفرٌق األكثر استعصاء على السٌطرة و محمد بتشٌن أن ٌستعمل

وقع اتصال ضباط  على هذا األساس و هم اإلسالمٌون  فً رقعة الشطرنج السٌاسً آنذاك و المراقبة

هإالء الضباط هم  و ( برفقاء مصطفى بوٌعلً الذٌن كانوا ٌقضون أحكامهم فً السجن،SMالـ)أ.ع/

المدعو "عبد  دعبد القادر حدا محمود سوامً المدعو "حبٌب" و الرحمان بن مرزوقة، وعبد  الرواد:

 قد أسفرت هذه العملٌة الناجحة عن تجنٌد "بوٌعلٌٌن" سابقٌن كعمل وقابً أو و. 29الرحمان النمر" 

 

 1988: الرابد عبد الرحمان بن مرزوڤة عوض فً مارس لقد شؽل هإالء الضباط الثالثة عدة مناصب هامة تحت أوامر بتشٌن (29

كان  (، وDCIالرابد عبد القادر حداد شؽل منصب ربٌس )ق.م.ت/ الرابد شفٌق فً منصب ربٌس نٌابة مدٌرٌة األمن الداخلً، و

 الرابد محمود سوامً كان ربٌسا لمصالح البحث. عملٌا مساعدا لبتشٌن، و

                                                           
 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
73 

 
  

 وقائع سنوات الدم

فً  30هو استخدام هإالء الرجال للسٌطرة على التٌارات الثورٌة )الرادٌكالٌة(  احتٌاطً بهدؾ وحٌد، و 

  الحركة اإلسالمٌة.

 مرة أخرى، هل كان من الالزم أن ٌخرجوا من السجن؟ فً ذلك الوقت كان الجنرال العربً بلخٌر و و

كانوا قد  (،حسن بن جلطً المدعو "عبد الرزاق" من ضمنهم الجنرال خالد نزار و رجال عصابته )و

الجالدٌن فً نفس  بإلحاح على الربٌس الشاذلً بن جدٌد إعالن عفو عام ٌشمل اإلسالمٌٌن، و اقترحوا و

بعدد كبٌر  ( الذٌن مارسوا التعذٌب الوحشً على نطاق واسع وSMالوقت، ٌعنً ٌشمل ضباط الـ)أ.ع/

العفو كذلك العربً بلخٌر، وخالد بالطبع ٌشمل  )و 1988فً حق الشبان الموقوفـٌن إثر أحداث أكتوبر 

، حٌث بٌض العفو الشامل 1989لقد أجٌب )دعاإهما( فً الحٌن ٌوم أول نوفمبر  و 31نزار نفسٌهما(.

، مع 1988كل الُمذنبٌن من جرابمهم سـواء اإلسالمٌٌن من جماعة بوٌعلً المسلحة، أو جالدي أكتوبر 

  إسقاط حق المتابعة القضابٌة فً شؤنهم.

)بعد سبعة أشهر من التكٌٌؾ  1990ٌولٌو  29وجد قدماء البوٌعلٌٌن أنفسهم أحرارا فً هكذا  و

الضروري إلقناعهم بالتعاون مع النظام، بعد أن كانوا "مقاومٌن" له، فً حٌن كان قد أفرج عن 

 (SM(، وبعد ذلك ببضعة أسابٌع قرر الربٌسان الجدٌدان للـ)أ.ع/1989اإلسالمٌٌن اآلخرٌن منذ نوفمبر 

إسماعٌل استخدام هإالء البوٌعلٌٌن لتحقٌق أهداؾ أكثر انحرافا  "( توفٌق وDRS)الذي أصبح "ق.إ.أ/

 مما كانوا ٌقومون به فً السابق، فلم ٌعد األمر متعلقا باستخدام هإالء األشخاص فً اختراق الجماعات

 جدٌد ( من1MIAإ.ج/لكن استعمالهم فً بعث الـ)ح. السٌطرة علٌها فحسب، و اإلسالمٌة المتطرفة و

 

 

كذلك من طرؾ عدة ضباط من مصلحة  عن طرٌق الرابد عمار ڤطوشً )و 1991تؤكدت فعلٌا من وجود تلك االتصاالت سنة  (30

 ، قبل أن ٌلتحق بمنصب فً روما، و1989-1988الذٌن كانوا تابعٌن للرابد سوامً منذ سنة  البحث الموضوعٌن تحت إمرتً و

 ( وCPO( فً مركز عنتر، حٌث كان ٌوجد أصال مقر )م.ر.ع/SRA، استقرت )م.ب.ت/1991مارس كما ذكرت إذن فمنذ 

إن كانت تفصل بٌننا حواجز مفروضة، فكانت لً  حتى و لكون مكتبً محاذٌا لمكتب الرابد عمار، و مصلحة الشرطة القضابٌة؛ و

( تتحكم فً مصادر جمع SRAها؛ حٌث كانت )م.ب.ت/عدة تبادالت مع هذا األخٌر، بسبب المهام التكمٌلٌة التً كنا نقوم ب

هو  (؛ كما أكد هذه االتصاالت أٌضا أحمد مراح، وDRS( ٌعمل بمقتضى أوامر )ق.إ.أ/CPOالمعلومات، فً حٌن أن )م.ر.ع/

 .2000مالزم سابق لبوٌعلً فً كتابه "قضٌة بوٌعلً" نشر فً الجزابر "لحساب المإلؾ" فً أفرٌل 

منشور من  1988للمزٌد من التوضٌحات حول هذه األحداث األلٌمة، أدعو القارئ إلى الرجوع إلى "الدفتر األسود"، ألكتوبر  و (31

 (1989طرؾ الهٌبة الوطنٌة المناهضة للتعذٌب،)الهٌبة الوطنٌة المناهضة للتعذٌب، الدفتر األسود ألكتوبر، موفم للنشر، الجزابر 

                                                           
 

 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
74 

 
  

 وقائع سنوات الدم

 (. FISخلق مقاومة مسلحة مزٌفة، بهدؾ نزع المصداقٌة عن الـ)ج.إ.إ/ و 32"(MIA2)تحت اسم "ح.إ.م/

لقد كان أحد الخٌارات المطروحة هو احتواء قادة هذه الحركة وخاصة شّبوطً، بّعة، مّراح. عبد 

قد أعلن نفسه "قابدا" وكان ٌحظى  القادر شبوطً كان إماما مإثرا بخطبه النارٌة ضد "النظام الفاسد" و

ر من كل سكان التٌتري، وهً النواحً المحاذٌة للمتٌجة، والتً تمتد نحو الجنوب الؽربً بتعاطؾ كبٌ

)المدٌة، قصر البخاري( وله أنصار ومرٌدون كثٌرون معجبون بخطابه الشدٌد الصارم، ومنجذبون إلٌه. 

بـ "مثقؾ" أما بالنسبة لعز الدٌن بعة فقد احتفظ بشبكات قوٌة فً المتٌجة وأحمد مراح الذي كان ٌكنى 

 التنظٌم، فقد كان ٌمتد تؤثٌره حتى بالد القبابل.

كان أحمد مراح هو الوحٌد الذي ٌتباهى بالظهور مع مسإولً  1990ابتداء من صٌؾ 

عمار  ٌلفت إلٌه االنتباه بالتردد على إسماعٌل العماري، و (، مادون رفٌقٌه اآلخرٌن، وSMالـ)أ.ع/

( إلٌه )حٌث كان FISتتم عالنٌة، بقصد توجٌه أنظار قادة )ج.إ.إ/ ڤطوشً، بزٌاراته المتعددة التً كانت

ال ٌداري عداءه لإلسالمٌٌن( بالتالً ٌداري األنظار عن عبد القادر شبوطً  ٌعلم أن أمره قد افتضح، و

(، حٌث أن المقربٌن منه ومنهم سابقه الخاص كانوا SMالذي كان هو اآلخر مستعمال من طرؾ الـ)أ.ع/

 ظلوا مستمرٌن فً عملهم مع مصالح األمن. اهروا بالهروب من الجٌش، ومن الذٌن تظ

هإالء الثالثة سواء  (، وDRSلقد بقٌت االتصاالت ؼٌر الرسمٌة مستمرة بٌن إطارات )ق.إ.أ/

بصفة مباشرة كما هو الحال بالنسبة ألحمد مراح الذي قبل التعاون مع المصالح بدون أي لبس أو 

بهذه الطرٌقة تمكن أحد  عالقات أشخاص موثوقٌن. و مباشرة بواسطة عمالء، ومواربة، أو بطرٌقة ؼٌر 

( بالبلٌدة )نسٌت اسمه( من أن ٌمرر نفسه تحت ؼطاء الفرار من CRIضباط الصؾ من )م.ب.تق/

(، ربٌس FISهو من منتخبً )ج.إ.إ/ الجٌش لٌتولى مراقبة عز الدٌن بعة، فً حٌن أن خالد بوشمال و

 ( وFISهو عضو مإثر فً قٌادة )ج.إ.إ/ نابب كمال ڤمازي، و لبلدٌة راٌس حمٌدو و (APC)م.ش.ب/

 

التً ٌقابلها  ( ما ٌزال ٌفكر فً اختٌار تسمٌة )ح.إ.ج( الحركة اإلسالمـٌة الجزابرٌة وCPO، كان )م.ر.ع/1991فً بداٌة  (32

( إلى )ح.إ.ج.م( MIA( لٌحول من )ح.إ.ج( )DRSق.إ.أ/منه أدخلت تعدٌالت على تنظٌم بوٌعلً فً مخابر ) ( وMIAبالفرنسٌة )

(، كذلك )ح.إ.م( الحركة اإلسالمٌة المسلحة، حٌث MIA(، كً ٌصبح فً النهاٌة )MIAAالحركة اإلسالمٌة الجزابرٌة المسلحة )

لقد َكلؾ فً حٌنها  و هو "الجزابر" إلى "المسلح" أي من)ح.إ.ج( إلى )ح.إ.م(، الفرنسً مما كان ٌرمز له فً األول و Aحول حرؾ 

( "طارق"، بنشر مقاالت أسبوعٌة فً جرٌدة "ألجٌري أكتوالٌتً" لسان DRS(؛ أحمد مراح ونقٌب من )ق.إ.أ/DRSربٌس )ق.إ.أ/

حال أصحاب القرار، تعٌد ذكر مسار )ح.إ.ج( "لتحسٌس" المواطنٌن "بالخطر اإلسالمً" الذي كان ٌرتسم فً األفق، مصرٌن على 

ي لهذه الحركة، بحجة زعمهم أنه جاهز للجوء إلى العمل المسلح فً حالة فشل استراتٌجٌة الوصول إلى السلطة عن وجود جناح جذر

 طرٌق صنادٌق االقتراع.
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 ، و1991لبلدٌة الجزابر، قد دخل فً اتصال مع عبد القادر شبوطً من بداٌة  (APC)م.ش.ب/ربٌس 

الذٌن انقلبوا إلى سٌاسٌٌن بعد التحول الدٌمقراطً  (SMكان بوشمال من بٌن الكثٌرٌن من رجال الـ)أ.ع/

، بهدؾ اختراق األحزاب السٌاسٌة التً لم تكن واقعة مباشرة تحت سٌطرة 1989فً الجزابر سنة 

 (.FFS( و)ج.ق.إ/FIS( كـالـ)ج.إ.إ/DRS)ق.إ.أ/

 (، ٌتجاوز العشرٌن فردا، لكن بتشجٌع منMIA2لم ٌكن عدد أعضاء )ح.إ.م/ 1991فً بداٌة 

عرضا لتجنٌد اإلسالمٌٌن المتطرفٌن  زبانٌته أخذ "البوٌعلٌٌن" القدامى ٌجوبون البالد طوال و إسماعٌل و

كذلك المتشددٌن الخلص، من أنصار قٌام الدولة  خاصة "المجاهدٌن األفؽان" العابدٌن لتوهم، و و

كانوا ٌجندون "أصحاب حتى فً األوساط الشعبٌة األكثر حرمانا  اإلسالمٌة الساخطٌن على النظام، و

بصفة خاصة أولبك الذٌن انجذبوا إلى صفوؾ اإلسالمٌٌن عن  السوابق" الذٌن "تحولوا" إلى األصولٌة، و

تكافإ  العدل و المإثرة التً تتحدث عن فضابل اإلسالم فً مجال األخالق و طرٌق الخطب الحماسٌة و

 التكافل االجتماعً... الفرص، و

  

 

قادة  ، ارتفعت درجة التعاون بٌن مصالح المخابرات و1991اعتبارا من بداٌة سنة 

(، ولقد طلب منً العقٌد إسماعٌل العماري أن أضع تحت تصرؾ هإالء القادة أربع 2MIA)ح.إ.م/

(، معلال إجراءه ذاك بكونه ال SRAمؤخوذة من حظٌرة سٌارات )م.ب.ت/ 9سٌارات من نوع رونو 

قد شرح لً أن  ٌستطٌع أن ٌمنحهم سٌارات "فٌات رٌجاطا" جدٌدة بدون أن ٌلفت ذلك االنتباه إلٌهم. و

أجهزة خاصة أخرى تمكننا من متابعة حركاتهم وكل  هذه السٌارات المتقنة التجهٌز بآالت تصنت و

 اتصاالتهم داخل كامل التراب الوطنً.

انتقاء القابلٌن منهم لالستمالة  ٌضا من التعرؾ على "المتطرفٌن" اإلسالمٌٌن، وتمكننا أ و

قد كان تشجٌع هإالء  بالفعل فؤنا نفسً صدقت المسؤلة ولم اكتشؾ ذلك إال بعد حٌن، و و"االسترجاع" و

نهم اإلسالمٌٌن المتطرفٌن على العمل المسلح ٌستهدؾ، بصفة خاصة، إظهار اإلسالمٌٌن للرأي العام بؤ

( بعد ذلك. FISٌسوغ لها حظر )ج.إ.إ/ هو ما ٌبرر قمع السلطة لهم، و ٌحضرون للقٌام بؤعمال العنؾ، و

( إال أنها بقٌت تابعة للمركز 2MIAبالرؼم من وضع تلك السٌارات تحت تصرؾ قادة )ح.إ.م/ و
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قد  البنزٌن... وسندات التزوٌد ب تؽٌٌر الزٌت، و التصلٌح و الربٌسً للعملٌات من ناحٌة الصٌانة و

تٌزي وزو.  استبدلت وثابقها العسكرٌة، ببطاقات رمادٌة "صحٌحة/مزورة" صادرة من والٌتً الجزابر و

لقد خدمتنً هذه المبادرة أٌما خدمة، حٌث أصبحت أنا الذي كنت أشتكً من "ترهل" سٌاراتً أعوض  و

 ( بسٌارات جدٌدة )من نوع فٌات رٌجاطا وأونو(.9عن السٌارات األربع القدٌمة )من نوع رونو

( الرمادٌة التً كان ٌقودها المالزم أول سفٌان لحلوح، وضعت تحت تصرؾ 9السٌارة )رونو 

هو ما مكننا )بفضل  لقد كان خالد بوشمال ٌقوم بدور الوسٌط فً هذه القضٌة، و القادر شبوطً، وعبد 

خاصة موصالت الصوت المثبتة داخل  كذلك األجهزة التقنٌة، و إفادات مفصلة كنا نتلقاها من سابقه، و

معرفة  لبخاري، والسٌارة( من متابعة خطوط سٌره أثناء جوالته فً تبسة، البرواڤٌة، ؼٌلٌزان، قصر ا

 كل األشخاص الذٌن كان ٌذهب إلٌهم.

كانت المتابعة الٌومٌة  و 33لقد كانت كل تلك االتصاالت، عبر التراب الوطنً مسجلة فً بطاقة 

فرز من ال أمل  ( بعناصرها، و2MIAللبطاقٌة تمكننا فً حٌنه من معرفة األماكن التً توجد بها )ح.إ.م/

االسترجاع. لقد كنا  من هم على درجة من اللٌونة و"القابلٌة للطرق" و وفً عودتهم من تلك العناصر، 

( نتندر دابما برجال الدرك الوطنً عندما نعلم أنهم قد انطلت علٌهم خدعة األوراق CPOفً )م.ر.ع/

الرابد رشٌد فً تٌزي وزو( أثناء مراقبة أوراق السٌارات  المزورة )التً كنت أمنحها أنا فً الجزابر و

 التً مكنت"إرهابٌٌنا" من التنقل بؤوراق هوٌة مزورة! لحواجز، أو فً الطرق الوطنٌة، وفً ا

الزرقاء التً كان ٌستعملها النقٌب بوعالم، أعطٌت ألحد رجالنا المسربٌن العرٌؾ توام  9رونو 

أحد  الذي تظاهر بكونه فارا من الجٌش، وتمكن بهذه الحٌلة من أن ٌصبح ( بالبلٌدة، وCRIمن )م.ب.تق/

هو مالزم أول قدٌم فً المحافظة السٌاسٌة للجٌش كان قد طرد من  المقربٌن من سعٌد مخلوفً، و

 لقد  تعاطفه وقتها مع "البوٌعلٌٌن" و )؟( بسبب أفكاره الدٌنٌة، و 1987أو  1986( سنة ANP)ج.و.ش/

 

إن لم تكن لً  حتى و (، وDRSٌعمل لحساب )ق.إ.أ/لهذا السبب فقد كنت منذ ذلك الوقت اعتبر أن عبد القادر شبوطً كان  و (33

عالقة مباشرة به، فإن ضباطا منشقٌن، من أمثال أحمد شوشان، )الذي ال ٌمكن ألحد أن ٌشك فً مصداقٌته(، أكدوا لً فٌما بعد 

البطاقات  ت وبما أننً كنت معنٌا بمنح السٌارا ( بؤن شبوطً ذاته لم "ٌعمل" أبدا لحساب المصالح عن قصد؛ و2001-2002)

التً أعٌدت هٌكلتها  (، و1MIAكانت تحت ٌدي تقارٌر حول "المهام" الموكولة إلى )ح.إ.ج/ (، و1MIAالرمادٌة لمسإولً )ح.إ.ج/

( FIS(؛ ال أستطٌع أن أجد إال افتراضٌٌن: إما أن عبد القادر شبوطً الذي لم ٌنتم قط إلى )ج.إ.إ/2MIAفٌما بعد لتصبح )ح.إ.م/

إما أنه كان موجها  ٌتعاون فً نفس الوقت بمحض إرادته "كؤحمد مراح"، و كان ٌعرؾ جٌدا كٌؾ ٌخفً أوراقه وكحزب سٌاسً، 

من طرؾ األمن العسكري من ؼٌر أن ٌدرك ذلك ظنا منه أنه ٌعمل من أجل القضٌة اإلسالمٌة فً حٌن أنه كان فً حقٌقة األمر ٌنفذ 

 تعلٌمات إسماعٌل العماري.
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( التً قدمت لوزارة FISرجا ضمن قابمة القادة الخمسة عشر المإسسٌن لـ)ج.إ.إ/كان اسم مخلوفً مد

مسإول  لطلب االعتماد، هو من االتجاه السلفً داخل الحزب، و 1989الداخلٌة فً شهر مارس 

هو الذي حرر الكتٌب الخاص بالعصٌان المدنً )المنشور فً  صحٌفة "المنقذ" الصادرة باسم الحزب و

( سنة FISالذي سٌلعب دورا هاما أثناء اإلضراب التمردي الشهٌر الذي قامت به )ج.إ.إ/( 1991فبراٌر 

 )انظر الفصل التالً(. 1991

(، مهما بالنسبة 2MIAلقد كان وجود سعٌد مخلوفً )المستعمل دون علمه( فً صفوؾ )ح.إ.م/

ام، التً تفٌد بؤن ( حٌث أن ذلك سٌساهم الحقا فً تؤكٌد األطروحة الممررة من النظDRSلـ)ق.إ.أ/

تهدد مإسسات  هً تتصرؾ خارج القانون، و ( هً التً تقؾ وراء العنؾ المسلح، وFIS)ج.إ.إ/

على العموم فإن تخصٌص سٌارة  و ! الجمهورٌة بتحضٌرها لعملٌة االستٌالء على السلطة بقوة السالح

عرفة المخابا المستعملة من ألحد المقربٌن من سعٌد مخلوفً قد قدم لنا معلومات ثمٌنة جدا، خاصة لم

الحراش )حٌث ٌملك مخلوفً سكنا بالحً  بوفارٌك، و الشرٌعة، و أفراد هذه الجماعة فً البلٌدة، و

 برج الكٌفان. عٌن طاٌة، و الدٌبلوماسً( و

( ألحمد مراح الذي كان ٌتلقى تعلٌماته 9أعطٌت السٌارتان األخرٌان الرمادٌتان )من نوع رونو

اري شخصٌا والذي كان ٌوجهه إما إلى الرابد عمار ڤطوشً، عندما ٌتعلق األمر من إسماعٌل العم

 .34إما إلى النقٌب عمر مرابط إذا كان األمر ٌتعلق بتسلٌم وثٌقة أو معلومة  بالعملٌات، و

 

مباشرة بعد الحدٌث (، DRSلقد أكد أحمد مراح إحدى عشرة سنة فٌما بعد كٌؾ تم توجٌه وتحوٌل البوٌعلٌٌن من طرؾ )ق.إ.أ/ (34

فً حصة "بال حدود" للقناة العربٌة "الجزٌرة"، حٌث صرحت عن بعض المعلومات السابقة،  2001أوت  1المتلفز الذي أجرٌته ٌوم 

" أٌن أكد أهم النقاط التً وردت فً أقوالً، مع إعطاء 2001أوت  20قام مراح بدوره بإجراء حوار مع "كوتٌدٌان دورون" فً "

( فعال بالتخطٌط لإلرهاب ولكن SMكن باستطاعتً تقدٌمها بسبب قصر وقت البرنامج، حٌث قال:" لقد قام الـ)أ.ع/تفاصٌل لم ٌ

، وذلك بهدؾ إعادة النظر فً المسار الدٌمقراطً، وأذكر كدلٌل على ذلك  1989باستعمال اإلسالمٌٌن، بمن فٌهم أنا نفسً منذ 

، ؼداة الفوز 1990جوٌلٌة  29آخرٌن فً  راح شبوطً، منصوري، ملٌانً وبرمجة إطالق س و 1991عملٌة ڤمار فً نوفمبر 

أضاؾ قابال:" لقد كان سمراوي بحكم عمله بالوالٌة  "و1990جوان  12( فً االنتخابات البلدٌة فً FISالساحق الذي حققته )ج.إ.إ/

، حٌنما كنت منتدبا لدى الرابد عمار 1991على علم، نتٌجة حادث كان قد وقع لً مع رجال الشرطة أثناء قٌامً بمهمة سنة 

، ثم بثانٌة مثٌلتها تحمل رقم  16-188-06844رمادٌة تحمل رقم  9ڤطوشً؛ بؤن رجال من البوٌعلٌٌن ُخص بسٌارة من نوع رونو 

تحمل  1990أكتوبر  13، قبل أن ٌخص بواحدة أخرى مماثلة مسجلة فً تٌزي وزو باسمه الشخصً، بتارٌخ 04691-188-16

 أدقق بؤنه من أجل أن ٌتنازل لً عن السٌارة مع بطاقتها التً تحمل اسمً تم استخدام مدٌنة تٌزي وزو و ، و15-184-05637رقم 

منه تتجنب كل مخاطرة الكتشاؾ  ( وRCD( فً مكاتب هذه الوالٌة التً كان أؼلبٌتها من )ت.م.ث.د/FISذلك لعدم وجود الـ)ج.إ.إ/

إسماعٌل لم ٌكن بإمكانهما المخاطرة بالرد  (، أستطٌع أن أإكد بؤن الجنرالٌن توفٌق وDRSإ.أ/علما منً بطرق عمل )ق. األمر"؛ و

المباشر على تصرٌحاتً فً قناة الجزٌرة، فكلفا ناطقا باسمهما للقٌام بذلك نٌابة عنهما من أجل نزع مصداقٌتً، أدى مراح ما علٌه 

التحكم الذي كان  حقٌقة )االعتراؾ فً خطوطه العرٌضة بالتوجٌه و( المجربة، و المكونة من مزج للDRSحسب طبخة )ق.إ.أ/

أن وشاٌتً  "( بالكذب ) خاصة  فٌما ٌتعلق بكونً قد خرجت من الجٌش بسبب استدعابً للدخول إلى الجزابر وDRSٌلعبه "ق.إ.أ/

 خٌبة أملً " حسبما ٌزعمون(. بالجنراالت ما هً إال نتٌجة " حزنً و
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منصوري كانت سطحٌة، بالرؼم من أنهم كانوا  بعة و مخلوفً و بشبوطً وؼٌر أن عالقة مراح 

تعرضوا جمٌعهم لمكاره  )باستثناء سعٌد مخلوفً( و ( لبوٌعل2MIAً)ح.إ.م/ ٌناضلون سوٌا فً صفوؾ

كان لكل واحد منهم نظرته الخاصة  عدم الثقة كان هو السابد بٌن الجمٌع. و السلطة، إال أن االحتراز، و

المنفرد لطرٌقة الكفاح المسلح! فملٌانً منصوري مثال، كان دابما ٌرٌد أن ٌعمل بكٌفٌة تصوره  و

 هو األمر الذي عقّد المسؤلة، و من محٌطه المقرب، و منفردة، حٌث كان ٌجند رجاله من أفراد عابلته، و

ٌّر مهمتنا أكثر صعوبة!)و تٌجٌته "( الذي كانت إستراDCEلكن هذا لٌس بالنسبة لربٌس"م.ج.م/  ص

 تفتٌت صفوفهم و آنذاك مبنٌة على استؽالل الشقاق السابد بٌن المسإولٌن اإلسالمٌٌن بهدؾ تشتٌتهم و

 !تفرٌق شراذمهم أٌادي سبؤ

  

  

( كانت المهمة 1992التحلٌل، فً شهر ٌولٌو  حتى ذهابً من فرع البحث و فً البداٌة، )و

تجنٌد  التً كلؾ بها أحمد مراح، هً: تنظٌم مقاومة مسلحة فً شرق الجزابر ببالد القبابل، والمزدوجة 

تعرٌضهم للموت المحقق، لقد كنت أجهل ذلك تماما وقتها،  اإلسالمٌٌن الشباب، لدفعهم إلى "فم المدفع" و

 ة الؽرابة.لم أبدأ فً طرح التساإالت حول هذه المسؤلة إال بعد حدوث واقعة بدت لً فً ؼاٌ و

قام الرابد عمار ڤطوشً برفقة أحمد مراح، مع فرقة من  1991ففً إحدى لٌالً ٌولٌو 

( "بالتمشٌط" فً ناحٌة "عمر" بوالٌة بومرداس، على بعد حوالً خمسٌن كلم من الجزابر GIS)م.ت.خ/

أخبرنً من العاصمة، هذا على األقل ما ذكره لً قبل ذهابه، لكن فً الٌوم التالً لهذه العملٌة 

( مالزم كان طالب ضابط عندي أثناء فترة "التدرٌب" بعدم ارتٌاحه لرإٌة مدنً ملتح GIS)م.ت.خ/

( GIS(! وقد كشؾ لً بمحض الصدفة، أن فرقة )م.ت.خ/ANP)ٌقصد أحمد مراح( فً مخٌم )ج.و.ش/

مكلفة بحفر ( ANPالمرافقة للرابد ڤطوشً كانت فً الواقع على موعد لٌلتها مع كتٌبة من )ج.و.ش/

 بعض "الؽٌران" رؼم الظالم )لم ٌكن ٌوجد سوى مصباح كشاؾ واحد إلضاءة المنطقة(

لقد كان إذن وراء األكمة ما وراءها، فقول الرابد عمار بؤنه ذاهب للمشاركة فً عملٌة تمشٌط كان 

حت (، فال تقوم عملٌات التمشٌط بحفر "الؽٌران" )مالجا تGISٌناقضه كالم ضابط الـ )م.ت.خ/

 األرض!(.
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بكل سذاجة طلبت من عمار أن ٌوضح لً ما  ! و لم أكن أفهم شٌبا مما كان ٌحاك على اإلطالق 

 حسب رواٌته: "كان األمر ٌتعلق بعملٌة مشتركة مع قوات من الجٌش و استعصى علً فهمه وقتها. و

أٌام متتالٌة، حتى تطرد  تقوم بمواصلة عملها لعدة سٌتحتم على فرقة الهندسة العسكرٌة أن تتوقؾ لٌال، و

أضاؾ بؤن وجود مراح قد استلزمته معرفته الجٌدة بالناحٌة، حٌث كان  كل اإلسالمٌٌن من الناحٌة" و

 ٌلجؤ إلٌها "البوٌعلٌون" فً الثمانٌنٌات.

قد كان هذا كافٌا إلزالة شكوكً، ألننا فً ذلك الوقت كانت تستحوذ علٌنا فكرة قٌام نظام "على  و

ٌرانٌة" كما كان ٌدعً رإساإنا... فكنت بعٌدا جدا عن أن أشك فً الحقٌقة التً لم أدركها إال الطرٌقة اإل

ٌّـبا إلعداد مقاومة إسالمٌة مزٌفة فً  بعد مدة طوٌلة، فالرابد عمار، وبالتواطإ مع مراح كانا قد ذهبا لٌه

 ابًٌ المستقبل.جبال القبابل! لقد كان جنود الهندسة العسكرٌة إذن ٌعدون مخابا لصالح إره

 أي قبل توقٌؾ المسار االنتخابً بمدة طوٌلة! 1991لقد كنا حٌنها فً شهر ٌولٌو 

أمور ؼرٌبة من  أثناء هذه الفترة التً كانت بحق ذات طابع خاص جدا، اعترضتنً عدة مسابل و

نؾ توجٌه الع هذا النوع، وقد صدمتنً وقتها دون أن أدرك بؤنها كانت تستجٌب لمخطط استخدام و

أستطٌع أن أذكر الكثٌر من الحاالت، ؼٌر أننً  اإلسالمً المدبر من المسإولٌن فً قمة هرم السلطة، و

 اقتصر هنا على ذكر حالتٌن بالؽتً الداللة فً هذا الخصوص.

  

  

( كان الملؾ األكثر توثٌقا الذي أهممت به DCEأثناء استالم مهامً كربٌس لقسم البحث بـ)م.ج.م/

 هو المتعلق بمتابعة تنظٌم التكفٌر والهجرة الذي سبق أن تحدثت عنه من قبل.

الذي كان نشاطه أقرب إلى الطابفة، مكونا  لقد كان هذا التنظٌم الذي ظهر فً أواخر الثمانٌنٌات، و

حً بلوزداد  ة فً ناحٌة برج الكٌفان، ومن حوالً مابة من األتباع المنتشرٌن خاص 1990فً مارس 

ٌتمٌز أتباع هذا التنظٌم بخطاب عنٌؾ  هو الحً الذي ٌسكن فٌه علً بن حاج( و )بلكور سابقا( والقبة )و

 ٌكفرون" كل من ال ٌمتثلون لمذهبهم ! جدا "و

 انستان، والتكفٌر، كانوا بصفة خاصة شبانا تلقوا تكوٌنا عقابدٌا فً أفؽ إن أعضاء تنظٌم الهجرة و

 ، و-حسب اعتقادهم -كانوا ٌدعون إلى إسالم جذري رافض لكل ما هو مخالؾ لألخالق اإلسالمٌة 

 المحظورات. بالتالً فهو ٌدخل من منظورهم فً عداد المحرمات و
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ٌحرم على النساء الخروج بدون حجاب،  فبالنسبة إلٌهم ٌحرم على الفتٌات الذهاب إلى المدرسة، و

كذلك األمر بالنسبة لمشاهدة التلفزٌون،  األولٌاء... و األب أو الزوج أو أحد المحارم وأو بدون مرافقة 

أو حضور الحفالت الموسٌقٌة... إن بعض أعضاء هذه الجماعة ذهبوا حتى إلى تنصٌب أنفسهم 

كمقاضٌن لمراقبة بطاقات هوٌة األزواج الشبان، بل حتى إلى قطع خٌوط الهوابٌات الخاصة باستقبال 

 امج القنوات الفضابٌة فوق أسطح العمارات السكنٌة!بر

(، التً FISبصفة عامة لم تكن توجد أٌة عالقة تنظٌمٌة بٌن جماعة التكفٌر والهجرة، و)ج.إ.إ/ و

كانوا ٌحتجون على وجودها فً الساحة السٌاسٌة، فالدٌمقراطٌة فً اعتقادهم هً مفهوم مستورد من 

الحكومة الجزابرٌة حسبهم ؼٌر شرعٌة  ضع بمجلس شورى، وتو الؽرب، وبالتالً ٌجب أن تزال و

كذلك، ألنها تحكم البلد بقوانٌن "ؼربٌة" ولٌس بالشرٌعة اإلسالمٌة...الخ. ومن هنا كان اختالفهم مع 

التٌار الوطنً للجزأرة الذي حاول النظام أن ٌستؽله إلذكاء الخالؾ بٌن المسلمٌن، وإثارة بعضهم ضد 

قد كانت تتوفر لنا كل الوسابل  من أن ٌطلبوا منا العمل على تحٌٌد هذا التنظٌم )و بعض! وبالفعل فبدال

ٌتركوه لٌنشط على راحته كً تنسب أفعاله المتطرفة  لتحقٌق ذلك( فّضل )أصحاب القرار( أن ٌإطروه و

 (.FISإلى )ج.إ.إ/

المخبرٌن األكفاء  إن هذا الملؾ الهام قد تكفل به ثالثة من ضباطً الذٌن تمكنوا بفضل شبكة من

فً آخر  ذوي النفوذ، من معرفة هٌكل هذا التنظٌم معرفة جٌدة وأصبحوا ٌراقبون كل حركاته وسكناته. و

عندما تلقٌنا التعلٌمات بإعطاء األولوٌة لمتابعة الحركات اإلسالمٌة، والحظنا أن أتباع تنظٌم  1990سنة 

ة )خطب نارٌة، الدعوة إلى تجنٌد الشبان، تدرٌبات الهجرة أصبحوا أكثر عدوانٌة تجاه السلط التكفٌر و

برج البحري...( قمت شخصٌا بإعطاء االسم  شبه عسكرٌة على الشواطا الساحلٌة الشرقٌة لعٌن طاٌة و

أصبح االطالع على هذا الملؾ  دخل فً تصنٌؾ "سري للؽاٌة" و الرمزي "فلفل حلو" للملؾ الساخن و

المصلحة، ألنه ٌحتوي على معطٌات حساسة جدا )تقارٌر العمالء، ؼٌر مسموح لمن ال ٌشتؽل علٌه فً 

 الرقابة أو التصنت....(

تتمٌز طرق هذا التنظٌم بتقسٌم العمل بٌن المسإولٌن والمنفذٌن. فاألولون ٌعملون فً الكوالٌس، 

ٌعقدون اجتماعات سرٌة فً شقق خاصة أو فً مصلٌات صؽٌرة فً حً فاٌزي أو فً بن زرقة بناحٌة 

رج الكٌفان )لقد تعرفنا فً الجزابر العاصمة وفً الضواحً القرٌبة، على حوالً عشرٌن مكانا ٌحتمل ب

أن ٌؤوي هذه االجتماعات...( أما النشاط النضالً فقد كان معهودا به ألعضاء ٌتمٌزون بالحماس المثٌر، 

 هم فً ٌوم من األٌام!كً ٌوجدوا لهم أسماء، وشهرة فً أحٌابهم، طامحٌن بالتؤكٌد إلى خالفة رإساب

من بٌن العناصر التً كانت تتمٌز بالنشاط الفابق تعرفت مصالحً على األخوٌن بودشٌش، اللذٌن 

بن زرقة... فقد كانا  كانا ٌفرضان قانونهما الخاص على سكان تلك األحٌاء الشعبٌة مثل بن طلحة و
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ٌفرضان ؼلق  على أداء الصالة، و الجٌران الشبان الفتٌات على ارتداء الحجاب، و ٌجبران النساء و

الهوابٌات الخاصة باستقبال برامج القنوات  منع التلفزٌون و الفرجة، و قاعات األلعاب و الحانات و

 ذهاب الفتٌات إلى المدرسة...  االختالط و الفضابٌة و

ٌبدو كان  إن هذه "األسلمة" باإلكراه كانت تشكل، بكل وضوح، فعال مناهضا للنظام الجمهوري، و

مع ذلك فان المصلحة التً أشرؾ  لً بصفة خاصة، تصرفا صادما للشعور، فً دٌمقراطٌتنا الولٌدة، و

الدرك هم  علٌها، لم تقم بؤي رد فعل إزاء ذلك التصرؾ ألننً كنت أرى طبقا للقانون، أن الشرطة و

( المكلؾ SMأ.ع/لٌس ذلك من صالحٌات الـ) الذٌن ٌتعٌن علٌهم فرض احترام قوانٌن الجمهورٌة، و

 !! هو بكل تؤكٌد ما كان تقدٌرا ساذجا من طرفً بمجال االستخبارات فقط، و

إال أن قراري هذا لقً ترحابا لدى إسماعٌل العماري الذي كان ٌرى األشٌاء بكٌفٌة مختلفة تماما، 

لحاجة دهورته إلى أبعد الحدود  ( كان ٌبحث على كل الوسابل لتعفٌن الوضع، وDCEفربٌس )م.ج.م/

 !فً نفس ٌعقوب

كانت أدلة  تجمعت األدلة لدى مصالحً ضد أكبر األخوٌن بودشٌش، و 1991ففً بداٌة ربٌع 

)مع شرٌط بالصوت  ٌنتقل ممتشقا سٌفا، ٌشارك فً تمارٌن شبه عسكرٌة قاطعة: كان ٌرهب السكان، و

قد  صنع قنابل تقلٌدٌة )و حتى الصورة الناطقة التً تظهر تدرٌبات اإلسالمٌٌن باللباس العسكري( و و

حصلت على نموذج من هذه القنابل، بواسطة أحد العمالء من داخل التنظٌم، كان باتصال مع النقٌب 

 فاروق شطٌبً(.

أثناء إدارة حالة الحصار فً جوان  لقد كان مكتوبا على البطاقات عبارة "إسالمً خطٌر جدا" و

فً منتصؾ جوان، مع حوالً عشرٌن من ( CPO)م.ر.ع/ألقً علٌه القبض من قبل مصالح  1991

ساعتها كنت  أربعٌن ساعة من إلقاء القبض علٌه، و الهجرة. بعد ثمانٌة و رفقابه فً تنظٌم التكفٌر و

هو المكان الذي كنا  ( بعٌن النعجة، وCFTمكلفا بخلٌة األمن على مستوى قٌادة القوات البرٌة )ق.ق.بر/

الحصار )إعداد القوابم، تنظٌم وسابل اإلمداد، إعداد توجٌهات للوالة،  ننسق منه العمل المتعلق بسٌر حالة

تحضٌر المهام لكل سلك من أسالك األمن...( فإذا بؤحد الضباط من مصلحتً ٌكلمنً بالهاتؾ لٌخبرنً 

بؤن المسمى بودشٌش على رأس مجموعة مكونة من حوالً عشرة من مثٌري الشؽب، ٌعٌثون فسادا فً 

فً شاحنة  قد أضرموا النار فً حافلتٌن، و الدمار، و ٌدعون إلى الفوضى و فان، ومدٌنة برج الكٌ

 (.SNTR/  تابعة )للشركة الوطنٌة للنقل البري نصؾ مقطورة

 قلت له:" هذا مستحٌل! لقد ألقً علٌه القبض منذ ٌومٌن !"
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بصوت مختنق على الطرؾ اآلخر من الخط:" إنً أراه بؤم عٌنً إنه ٌحرق  فؤجابنً مخاطبً

بمجرد أن  ٌنهب شاحنة... أرجوك أن تفعل شٌبا، إن الجماهٌر هابجة! و ٌخرب و حافلتٌن جدٌدتٌن، و

حط السماعة راجعت قابمة األشخاص المقبوض علٌهم، فوجدت بودشٌش ضمنها بالفعل، فقال النقٌب 

قد تراءت له  ، كان ضمن العاملٌن معً :" لعله ٌهلوس، و(DCE)م.ج.م/من  هو ضابط مازاري و

 أشباح!"

حتى ال أضع جدٌة هذا الضابط موضع الشك، هاتفت الرابد عمار ڤطوشً لكً أتؤكد بالفعل ما  و

 إذا كان بودشٌش ما ٌزال موقوفا عنده فً مركز عنتر، أم نقل إلى مكان آخر، أو ربما ٌكون قد هرب! و

(، زٌادة على أن وضع المرحلة SMمر مستبعد جدا بناء على ما نعرفه من ٌقظة إطارات الـ)أ.ع/هو أ

 ( ال تسمح بؤي تراخ أو استرخاء.1حالة استنفار رقم  )حالة حصار، و

الوحٌد:" هل جننت ٌا  و ٌا لها من مفاجؤة عندما قال لً:"أطلقت سراحه!" فكان جوابً السرٌع و

 (DRS)ق.إ.أ/ا " فاتصلت فً الحٌن بالمقدم صادق آٌت مصباح )مسإول عمار، إنه شخص خطٌر جد

 التنسٌق على مستوى إدارة حالة الحصار( ألحٌطه علما بتفاصٌل القضٌة، و مكلؾ باإلشراؾ و

لكن تبٌن فٌما بعد أنه  أخطرته بما كنت أراه عمل هواة أو إهماال من "أصحابنا" و بتصرفات بودشٌش، و

 تدبر!!  و مخطط محبوك بإتقان

ستنجم عن عدم  قد اقتنع باألخطار الكبٌرة التً لقد كان التفاهم كامال بٌنً وبٌن المقدم صادق، و

توقٌؾ بودشٌش، فاصدر األمر إلى الرابد عبد العزٌز شاطر، مسإول مجموعة الدرك الوطنً للجزابر 

 ! هو ما تم بالفعل فً نفس الٌوم للقٌام باعتقاله فورا، و

بعد ٌومٌن تلقٌت محضر استجواب بودشٌش الذي بٌن فٌه بؤنه أطلق سراحه بعد أن قبل التعاون  و

نه إذا كان قد أضرم النار فً الحافلتٌن، فذلك إلبعاد شكوك رفاقه عن سبب إطالق أ (، وSMمع الـ)أ.ع/

نه كان ٌخطط بتعرٌضه للتعذٌب انتهى بودشٌش إلى اإلقرار بؤ !!، وسراحه المبكر الذي ٌثٌر الشبهة

قال  الذي كان قد جنده بثالثة أٌام من قبل، و الستدراج المالزم أول وهٌب، الضابط المكلؾ بمراقبته، و

 االستٌالء على سالحه! بودشٌش بؤنه كان ٌنوي قتل هذا األخٌر فً دلس و

السابدة عن العالقة  ا المثال ألعطً فكرة للقارئ الكرٌم عما كان ٌختمر فً ذلك الوقت، وذذكر هأ

بعض  آنذاك بٌن اإلسالمٌٌن )الذٌن سٌصبحون الحقا أعضاء فً الجماعات اإلسالمٌة المسلحة( و

 (.DRSالمستعملة لهم فً )ق.إ.أ/ اإلطارات الموجهة و
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( قد DRSلقد كانت هناك عملٌات استخدام كثٌرة لإلسالمٌٌن أخذت بتهاون، إلى درجة أن )ق.إ.أ/

أصبح عاجزا عن التمٌٌز فً الواقع، بٌن العمٌل اإلسالمً  عمالبه" وفقد شٌبا فشٌبا السٌطرة على "

 باطنه مع أعدابك! العمٌل المزدوج الذي ٌكون ظاهره معك، و المنقلب، فعال، ضد رفاقه، و المسترد و

لقد تفاقمت خطورة هذا الوضع بعد ذاك، ألن كل مصلحة من مصالح األمن كان لها عمالإها  و

ن الصعب على المرء أن ٌتصور اللبس الذي كان سابدا حٌنها، حٌث أن كل الخاصون بها، ولٌس م

مصلحة كانت تعتقد أنها تتعامل مع إرهابٌٌن حقٌقٌٌن، فً حٌن أن هإالء اإلرهابٌٌن كانوا عمالء مجندٌن 

 (!.DRSمن طرؾ مصلحة أخرى فً )ق.إ.أ/

 ! فً هذه الفوضى العارمة! أصحاب القرار ضالتهم هكذا وجد كل من اإلرهابٌٌن الحقٌقٌٌن، و و

  

  

بفضل  على تالعبات أصحاب القرار الذٌن و حمد بوعمرة هً مثال آخر أكثر فضاحةأإن حالة 

توجٌه  ( وDRSمركزٌة المعلومات كانوا ٌهدفون فً آن واحد إلى السٌطرة على مختلؾ مصالح )ق.إ.أ/

 الحرب ضد اإلرهاب حسب ما ٌخدمهم. 

 القوٌة بدعمها المالً من المنظمات و 35 منذ بداٌة الثمانٌنٌات بدأت جماعة اإلخوان المسلمٌن

الكوٌتٌة تنظم إرسال الشبان الجزابرٌٌن لجهاد الجٌش األحمر فً  ت الخٌرٌة السعودٌة والجمعٌا

الهجرة ثم بعدها الجماعة  أخذت بهذا الدور جماعة التكفٌر و 1987ابتداء من سنة  أفؽانستان... و

 .1989( ابتداء من FISالسلفٌة التابعة لـ)ج.إ.إ/

الذٌن شاركوا فً جهاد السوفٌات فً أفؽانستان بما كنا نقدر عدد الجزابرٌٌن  1992ففً جوان 

 لكن من الصعب معرفة العدد بالضبط الذي عاد من هإالء إلى الجزابر ، و3500و 3000ٌتراوح بٌن 

 

"( عضوا فٌها ؛ فالكل ٌعلم الٌوم بؤن محفوظ MSPلقد كان محفوظ نحناح )الذي أصبح زعٌما لحزب إسالمً "معتدل" "حمس/ (35

قد استقبل على األقل خمس أو ست مرات من طرؾ المسإولٌن المحلٌٌن لهذه الحركة  ممثل هذه الحركة فً الجزابر، و نحناح كان

 ملتقٌاته. تنظٌم كل اجتماعاته و الذٌن كانوا ٌتكفلون بإٌوابه و فً ألمانٌا )أثناء وجودي بها لمدة ثالث سنوات(، و
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هذا بسبب العدد الذي مات منهم فً "المعركة" أوالبك الذٌن اختاروا  )هم مبات على أقل تقدٌر( و 

 .36 الهجرة إلى البلدان األوربٌة، أو البقاء فً باكستان

االستماع إلى أقوالهم عند العودة  إن الذي كنا نعرفه فً المقابل، من خالل استنطاقات هإالء "األفؽان" و

ن ذهبوا من الجزابر إما إلى سورٌة )وهو البلد الذي لم إلى الوطن، هو أن هإالء المحاربٌن المتطوعٌ

ثم  ،37 إما إلى العربٌة السعودٌة )عن طرٌق أداء العمرة( ٌكن ٌفرض التؤشٌرة على الجزابرٌٌن( و

إن المرحلة  أخرى. ةأوروبٌبالد  ألمانٌا و نظمت شبكات أخرى للذاهبٌن إلى أفؽانستان من فرنسا و

ٌخصص لهم تكوٌن دٌنً، وبعد هذا العبور اإلجباري ٌوجه المجاهدون إلى األولى كانت باكستان حٌث 

 أفؽانستان حٌث ٌجتازون فترة تدرٌبٌة عسكرٌة مكثفة )استعمال األسلحة، تقنٌات حرب العصابات...( و

البعض  أشهر، و 8إلى  6كانت مدة الفترة الجهادٌة تتوقؾ على رؼبة المرشح، بعضهم ٌختار من 

 هو ما ٌعنً أنه لم ٌكن ٌمارس أي إكراه على هإالء المتطوعٌن. سنة إلى سنتٌن، و اآلخر ٌختار من

لم تحرك مشاركة الشباب الجزابري فً الجهاد "األفؽانً" أي ردود فعل من طرؾ قادتنا فً 

 الذي انهٌار الشٌوعٌة و البداٌة، لكن فً أواخر الثمانٌنٌات بعد هزٌمة االتحاد السوفٌاتً فً أفؽانستان و

كل ذلك  ،تجدد انبعاث اإلسالم السٌاسً فً الجزابر عودة "األفؽان" و ( وFISصادؾ صعود )ج.إ.إ/

قد أدرك الجنراالت أنه لم ٌكن بإمكانهم  جعل هإالء المسإولٌن ٌعون الخطورة التً تهدد مصالحهم، و

كانت المساجد  و( على الصعٌد السٌاسً! فالشعب الجزابري متمسك جدا باإلسالم، FISمنافسة )ج.إ.إ/

( تفجٌر هذا DRSلكل هذه األسباب قرر مسإولو )ق.إ.أ/ تستخدم كمنابر دعاٌة "للحزب الدٌنً"، و

 السدٌم من الداخل.

 لقد كان استعمال "األفؽان" من أولى الطرق المتوخاة لتحقٌق هذه الؽاٌة. و

( DCSA)م.م.أ.ج/ كلؾ الجنرال محمد مدٌن العقٌد كمال عبد الرحمان، ربٌس 1990فً أكتوبر 

 هً الذهاب بانتقاء ضابط من بٌن أولبك الذٌن كانوا قرٌبٌن من التٌار اإلسالمً للقٌام بمهمة محددة، و

 

ٌّمون عدد ISI، حٌنما كنت فً مهمة ببشاور، أعلمنً مسإولو )جهاز االستخبارات الباكستانً/1992فً جوان  (36 ( أنهم ٌق

 شخص. 2000أفؽانستان بحوالً  فً باكستان و الجزابرٌٌن الذٌن مازالوا متواجدٌن

حٌث بإمكانهم التنقل إلى المملكة العربٌة السعودٌة فً أي وقت من السنة بداعً أداء العمرة، عكس ما هو علٌه بالنسبة للحج  (37

 الذي تتطلب التحضٌرات له جهدا أكبر كون فترة آدابه محدودة زمنٌا كما ٌحتاج إلى جواز سفر خاص به.
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ى الباكستان الختراق "األفؽان" وكجزاء له على ذلك التعاون ستتم ترقٌته إلى رتبة عسكرٌة أعلى، مع إل

 .38 ضمان ترقٌة له فً المناصب "المدنٌة" الحقا

أإكد هنا أن هذا النوع من االختراق كان موجودا منذ الثمانٌنات، لكن األمر وقتها كان ٌتعلق فقط  و

ومعرفة ما إذا كانت مصالح االستخبارات األجنبٌة وراء هذه المجموعات،  باالهتمام بمعرفة الشبكات،

حٌث لم ٌكن وقتها أي تهدٌد ٌواجه الجزابر، فكان األمر ٌتعلق فقط بمعرفة المحركٌن الجزابرٌٌن الذٌن 

ٌظل من  و المجاهدٌن، كانوا وراء هذه الشبكات، وتحدٌد المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة التً ترعى

التعاون مع أجهزة  فً إطار "كعملة تبادل" حتمل جدا أن المعلومات المتحصل علٌها كانت تستعملالم

أستطٌع أن أإكد ذلك  لكن ال (KGBبً/ جً كامنها السوفٌاتٌة ) بصفة خاصة المخابرات األجنبٌة و

تعلق ( تؽٌر المعطى، فؤصبح األمر ال FISٌمع صعود )ج.إ.إ/ بعد حرب الخلٌج، و بصفة قطعٌة. و

 استخدام لهذه المعلومات. لكن بقٌادة عملٌات استؽالل و تجمٌعها فحسب، و بتحصٌل المعلومات و

هو طبٌب فً المستشفى العسكري بعٌن  لقد وقع االختٌار فً األول على النقٌب حسٌن بوراوي، و

سة ذاتها، كان ال طبٌب القلب فً المإس النعجة، إال أنه لم ٌقبل بسبب أن أخاه العسكري )برتبة مقدم( و

إخراج القصة فً أكمل الصور  الشروط المساعدة على حبك الموضوع و ٌتوفر على المعاٌٌر و

 !!قد كان ٌشرب الخمر المطلوبة، حٌث إن هذا األخ لم ٌكن ٌصلً و

بعد هذه المحاولة ؼٌر الموفقة وقع االختٌار على المالزم أول أحمد بوعمرة طبٌب من ناحٌة 

بثالث خصال تجعل منه الشخص المناسب للمهمة، فهو تابع للمصالح أصال، وله عدد من بوفارٌك ٌتمٌز 

بعد أن تمكن  ( والصفة الثالثة هً أنه ٌمارس الرٌاضات القتالٌة، وFISاألقارب مناضلون فً )ج.إ.إ/

( بسرعة البرق )فً الوقت الذي كان ٌتطلب ANPمن الحصول على تسرٌحه الصوري من )ج.و.ش/

ؼٌره شهورا بل سنوات...( ذهب إذا برتبة نقٌب فً مهمة خاصة ومحددة إلى بٌشاور فً  ذلك من

 . وبفضل اختصاصه وكفاءته استطاع أن ٌصنع له اسما، وٌخترق لٌس فقط1990أكتوبر أو نوفمبر

التً كانت تمول  الخٌرٌة المجودة فً بٌشاور و تنظٌم التكفٌر والهجرة، بل حتى الجمعٌات اإلنسانٌة و

 لمجاهدٌن األفؽان.ا

  

 

بالفعل، فبما أن الضابط الذي اختٌر كان ملزما بالتظاهر بؤنه قد عزل من الجٌش، فلم ٌكن بإمكانه ارتداء البزة العسكرٌة بالمرة، ( 83

واصل عند انتهاء مهمته ٌتم توظٌفه فً منصب مدنً )مدٌر شركة عمومٌة، قنصل، والً والٌة ...( أٌن سٌ لكً ال ٌكشؾ أمره، و

 تعامله بسرٌة مع المدٌرٌة العامة لبلستخبارات.
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بدأ "األفؽان" الجزابرٌون ٌعودون إلى الوطن ابتداء من  بعد انتهاء الحرب ضد السوفٌات و و

وقعت اتفاقٌة بٌن مسإولٌنا ومصالح  1990فً  لقد كانوا بالطبع مراقبٌن عن كثب، و ، و1989سنة

 األمن التونسٌة، تقضً بإعطابنا معلومات عن كل األشخاص القادمٌن إلى تونس من كاراشً، و

هً الخطوط المفضلة عادة من طرؾ المحاربٌن  المسافرٌن على الخطوط الجوٌة التونسٌة )و

ر التذاكر لدى شركات الطٌران األخرى( الجزابرٌٌن، لكون تذاكرها أرخص بقٌمة النصؾ مقارنة بسع

ثم ٌستقل هإالء "األفؽان" الخط الجوي )تونس/ الجزابر(، لٌستقبلوا مباشرة من طرؾ شرطة الحدود فً 

ساعة لدى الشرطة فً محافظة كافٌنٌاك أو فً المحافظة  24مطار الجزابر الدولً، فٌحجزون لمدة 

التابع  (CPO)م.ر.ع/ل أن ٌتم توجٌههم نحو المركزٌة بشارع العقٌد عمٌروش بالعاصمة، قب

فً مركز عنتر، لكً ٌجرى لهم "فحص وضعٌة" معمق، وبعد عدة أٌام فً الحجز، حٌث  (SMللـ)أ.ع/

إما أن ٌتم تجنٌدهم  –حسب الحاالت  –ٌتعرضون خاللها ؼالبا للتعذٌب أثناء جلسات االستنطاق، فكانوا 

من المعلومات التً حصلت علٌها فٌما بعد من  بساطة، )و أو ٌوضعون تحت المراقبة، أو ٌسجنون بكل

، كان ٌتم تصفٌة بعضهم بدم بارد، سواء 1992جعفر، أنه ابتداء من جوان  طرؾ النقٌبٌن مٌلود و

بسبب رفضهم التعاون مع المصالح، أو لكونهم قد ٌمثلون خطرا محتمال إذا أطلق سراحهم، وحتى لو 

 ملفاتهم من التهم ما ٌسمح قانونا بحبسهم لمدة تتجاوز الشهرٌن...(. قدموا إلى المحاكمة فلم ٌكن فً

الجزابر( عاد أحمد بوعمرة إلى الجزابر مع  –تونس  -كاراشً –على نفس الخط )إسالم أباد  و

بسبب انتمابه إلى الحركة اإلسالمٌة فان اسمه كان معروفا لدى  . و1991بعض من رفقابه فً أفرٌل 

( )مع جهلهم طبعا بؤن األمر ٌتعلق "بضابط مخابرات" DDSEو)م.ت.أ.خ/( DCEمصالح )م.ج.م/

لهذا كان من  األمن، ألن السّر لم ٌكن ٌعرفه إال هإالء فقط(. و مؽروس من رإساء االستخبارات و

لكن ٌالها من مفاجؤة أذهلت مصالح  الطبٌعً جدا أن ٌلقى علٌه القبض بمجرد نزوله من الطابرة، و

الموجودة فً مركز عنتر عندما تلقت األمر من الجنرال توفٌق شخصٌا بإطالق  الشرطة القضابٌة

أن الربٌس  بما أن التقالٌد العسكرٌة تقضً دابما بتنفٌذ األوامر دون تعلٌل األسباب، و سراحه فورا !! و

 دابما على حق، فقد أخلوا سبٌله دون أٌة مناقشة.

إماما لمسجد السنة  از كبٌر بؤن أصبح "أمٌرا" وبعد مدة قصٌرة من عودته تمكن من تحقٌق إنج و

قد أصبح  هو ٌقع على بعد مابتً متر من مسجد كابول )شارع محمد بولدون( و بحً بلوزداد )بلكور( و

الهجرة، أثناء اإلضراب  مسجد السنة هذا الذي كان تحت إمرته معقال لعناصر جماعة التكفٌر و

، ففً مكان العبادة هذا الذي تخصص فً 1991فً جوان ( FIS"العصٌانً" الذي قامت به )ج.إ.إ/

الذخابر، استعدادا  التلقٌن العقابدي للشباب وتجنٌد المنحرفٌن وأصحاب السوابق، تم تخزٌن األسلحة و
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من هذا المكان أٌضا صدرت الفتوى التً تبٌح تعاطً المخدرات )االتجار فً المخدرات  للجهاد، و

ر، كما أن استهالكها ٌمنح الشجاعة ألنصارهم من الشباب كً ٌنطلقوا ٌسمح بالحصول على مدخول معتب

. فبعد أعمال 1991فً مسجده هذا أٌضا تم حجز المختطفٌن العسكرٌٌن فً جوان  فً أعمال العنؾ( و

المعتصمٌن تم اختطاؾ ضابطً صؾ من  الشؽب التً أعقبت هجوم قوات األمن على المتظاهرٌن و

( من طرؾ إسالمٌٌن بالقرب من مركز ؼرمول مقر CPO)م.ر.ع/مصلحة المراقبة التابعة 

ساعة. ولقد كنت أثناءها موجودا فً مكتب الرابد عمار  24تم حجزهم ألكثر من  ( وDCE)م.ج.م/

( لٌطلب منه السعً لدى المختطفٌن إلطالق FISڤطوشً عندما هتؾ إلى علً بن حاج زعٌم )ج.إ.إ/

( هم الذٌن GISرجالً برفقة النقٌب عبد القادر خٌمان من )م.ت.خ/إن  هو ما تم بالفعل، و سراحهما، و

استردوا المختطفٌن فً الٌوم التالً فً حدود الساعة التاسعة صباحا، بالقرب من المستشفى الجامعً 

 مصطفى باشا فً وسط العاصمة. 

 وجهً ضابطً الصؾ، لكً ٌعرضا مساء ذلك بعد ذلك قمنا بعملٌة تموٌه وتنكٌر جسمً و و

عومال  الٌوم على شاشة التلفزة قصد إٌهام الرأي العام بؤن العسكرٌٌن كانا قد اختطفا واعتدي علٌهما، و

 ! العنؾ (، الذٌن ٌسعون إلى االستٌالء على السلطة بالقوة وFISبوحشٌة من طرؾ إسالمٌٌن من )ج.إ.إ/

حاج الذي فُسر تدخله قد مكنت هذه القضٌة أٌضا أصحاب القرار من تلفٌق التهمة ضد علً بن  و

 لصالحنا من أجل إطالق سراح العسكرٌٌن بؤنه دلٌل على تواطبه مع متطرفٌن، ٌدعون إلى العنؾ، و

المناورات  قد ذهب ضحٌة أحد األعمال الدنٌبة و . و1991جوان  30سٌتم اعتقاله لهذا السبب ٌوم 

 الرخٌصة "المحببة لقلوب الجنراالت"!

العناصر التً كان قد جندها، أي مجموعة مسجد  ض على أحمد بوعمرة ولقد تم بعد ذلك إلقاء القب

(، التً سلمتهم CFTمن طرؾ وحدات كومندو تابعة لـ)ق.ق.بر/ 1991السنة بحً بلوزداد فً ٌولٌو

قد أطلق سراح األؼلبٌة منهم ماعدا أحمد بوعمرة الذي أبقً علٌه فً مكان  للمركز الربٌسً للعملٌات، و

! فبهذه المناسبة أخذت علما بعملٌة االختراق هذه ألن رجالً النقباء: مصطفى، زٌاد، سري بمركز عنتر

وهٌب هم الذٌن كانوا مكلفٌن باستجواب أحمد بوعمرة، ولتحضٌر األسبلة تلقٌت  فاروق، حاجً، و

العقٌد كمال عبد الرحمان الذي شرح لً كٌفٌة ( DCSA)م.م.أ.ج/ملخصا عن الوضع من طرؾ ربٌس 

تدرٌبهم على  لجنرال توفٌق ألحمد بوعمرة بتنظٌم الشبان األصولٌٌن باسم اإلسالم، والجهاد، وتكلٌؾ ا

جمع المعلومات عن "األهداؾ"  معارك التالحم، و مبادئ اإلسعاؾ، و تقنٌات حرب العصابات و

صحفٌة( أن أحمد بو عمرة قد أودع  لقد علمت فٌما بعد من عدة مصادر )عسكرٌة و المحتملة... و

 ٌتم التخلص منه نهابٌا، و لٌقتل و 1995نوفمبر  30السجن العسكري بالبلٌدة، الذي اختطؾ منه ٌوم 

لكن ما أنا متؤكد منه هو أن هذا الضابط قد رفض منذ  أجهل تماما األسباب التً دعت إلى تصفٌته، و
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بكات التً كان قد إبالغ المعلومات عن الش أن ٌستمر فً القٌام بهذه المهمة الخطٌرة، و 1991جوان 

 باكستان. وضعها فً بٌشاور و

 

  

قبل شهرٌن من االنتخابات التشرٌعٌة التً كان مقررا إجراإها  ، و1991فً شهر أفرٌل سنة 

إعالن حالة  (، وFIS، فً أعقاب إضراب )ج.إ.إ/1991دٌسمبر  26جوان )ثم أرجبت إلى ٌوم  27فً

بتشكٌل خالٌا إسالمٌة  الحصار على إثر ذلك( كلؾ إسماعٌل العماري بحضوري الرابد عمار ڤطوشً

كانت  تحرص على التنسٌق فٌما بٌنها و (، وDRSكنواة تكون تحت المراقبة الكاملة لرجال )ق.إ.أ/

الفكرة تقضً بؤن ٌقوم كل عمٌل بقٌادة مجموعة تتكون من خمسة إلى عشرة أفراد. وقتها لم ٌكن األمر 

 كوٌن شبكات تستعمل الحقا لتؤطٌر ولكن فقط لت ، و39 ٌتعلق بعد بخلق مجموعات مسلحة من العدم

( المستعدٌن لالمتثال ألمر "العصٌان المدنً " الذي كان ٌدعو إلٌه "متشددو" FISمراقبة مناضلً )ج.إ.إ/

( FISكذلك الشبان اإلسالمٌٌن المتطرفٌن المناهضٌن للخط المستقٌم لـ)ج.إ.إ/ الحزب )كسعٌد مخلوفً( و

 ة بهدؾ االلتحاق بالجبال للقٌام بالمقاومة المسلحة.الذٌن بدأ بعضهم ٌنتقل إلى السرٌ و

( أثناء الثورة ALNتم تقسٌم التراب الوطنً إلى خمس مناطق، على ؼرار تنظٌم )جش.ت.و/

ناحٌة  عٌن الدفلى، و-ناحٌة شلؾ ناحٌة سٌدي بلعباس للؽرب، و التحرٌرٌة: ناحٌة جٌجل للشرق، و

خاضعة فً تقسٌمها  قد ظلت حدود هذه المناطق ؼامضة و )الزبربر(، وناحٌة بالد القبابل  المتٌجة، و

 .موما لكثافة الوجود اإلسالمً بهاع

( التابعة CRIفً النواحً العسكرٌة الربٌسٌة الثالث قام رإساء المكاتب الفرعٌة المحلٌة )م.ب.تق/ و

 هذه نطٌنة( قاموا بتشكٌلفضٌل )قس هم الرواد: جبار )البلٌدة(، وهٌب )وهران(، و ( وDCEلـ)م.ج.م/

 

لكن األمور ستسٌر بسرعة لتصبح هذه هً السٌاسة المتبعة كذلك من طرؾ  ( ؛ وDCEعلى األقل على مستوى )م.ج.م/هذا ( 83

 (.DCSAالـ)م.م.أ.ج/
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كانت معظم هذه الكتابب مكونة  وضعها فً أماكنها المحددة لها. لقد المجموعات اإلسالمٌة بكل نشاط، و

هإالء األمراء كانوا فً الحقٌقة ضباط  من ستة إلى اثنً عشر رجال موضوعة تحت قٌادة "أمٌر" و

( للناحٌة العسكرٌة CRIصؾ من مصالح األمن )مثل المساعد ناصر، وعمر فً حالة )م.ب.تق/

هً  ( )وDCSAبالنسبة لـ )م.م.أ.ج/ (، وDRS/إال فمناضلٌن إسالمٌٌن من عمالء )ق.إ.أ الخامسة( و

 تلمسان. بشار و فرع من األولى( فكانت مكلفة بالمناطق الواقعة على الحدود مثل ناحٌة الوادي، و

أخذت أولى مجموعات المقاومة اإلسالمٌة )سواء المإطرة برجال  1991هكذا ابتداء من ربٌع  و

وعات الحقٌقٌة( تتكون باجتذاب المناضلٌن الذٌن األمن، دون علم أعضابها، أو تلك المجم االستخبارات و

 اختاروا العمل السري!

ؼٌر أنه، باستثناء بعض األعمال المتفرقة أو الفردٌة فإن هذه المجموعات لم تقم بؤٌة عملٌة مسلحة 

، ألن إقامة نظام مقاومة مسلحة ٌتطلب بالفعل عدة شهور من العمل، فالشخص 1992قبل شهر مارس 

 أوال بتجنٌد مساعدٌه، ثم ٌنتقل لمرحلة التلقٌن اإلٌدٌولوجً للمترشحٌن للعمل اإلرهابً، والمكلؾ ٌبدأ 

 النفسً ثم وضعهم تحت االختبار. تحضٌرهم البدنً و

المرحلة  كنا فً خضم الحملة االنتخابٌة، و - 1991بداٌة جوان  ففً تلك الفترة ذاتها، ماي و

قعة من طرؾ " جماعات إسالمٌة " ؼٌر معروفة، أو ظهرت فً العاصمة مناشٌر ؼرٌبة مو -ساخنة

( FISبؤسماء مستعارة أقل ما ٌقال فٌها أنها ؼٌر جادة. فً البداٌة كانت هذه الجماعات تدٌن قادة )ج.إ.إ/

 !لٌس باالنتخاب خطتهم االنتخابٌة، مإكدة أنهم ٌرٌدون إقامة جمهورٌة إسالمٌة بالحراب و و

تذكر  ما لبثت أن ظهرت بعد ذلك مناشٌر أخرى على نفس النمط تحمل تهدٌدات بالقتل، و ثم

 (.FISصحافٌٌن مناهضٌن لـ)ج.إ.إ/ أسماء معٌنة لمثقفٌن، و

، بؤن األمر فً الواقع (DCE)م.ج.م/سرعان ما علمت من فم المساعد حفٌظ، كاتب ربٌس  و

كان ٌهدؾ أصحاب القرار من ورابه إلى الحصول على ٌتعلق بمبادرة جدٌدة للعقٌد إسماعٌل العماري، 

-انضمام ما كان ٌدعى "تجاوزا" فً الجزابر بـ "المجتمع المدنً" )تلك الطبقات المتوسطة الفرنكوفونٌة 

الدابرٌن فً فلك مراكز السلطة(  -أصحاب المهن الحرة، موظفٌن، صحافٌٌن، فنانٌن، ومثقفٌن...الخ 

( الذي كان هو ذاته فً FISا المجتمع المدنً بالمزاٌدة على خطاب )ج.إ.إ/أن ٌرهبوا هذ -إذن-فقرروا 

 األصل مخٌفا!!

إن أولى المناشٌر "اإلسالمٌة" المطالبة باالستٌالء على السلطة بالسالح كانت تصدر فً الواقع من 

منسوبة إلى وأما بالنسبة "للقوابم السوداء" المشإومة ال( CPO)م.ر.ع/ثكنة عنتر ببن عكنون، وهو مقر 

. انهم النقباء: عمر مرابط، سعٌد (DCE)م.ج.م/اإلسالمٌٌن فقد تم إعدادها فً مركز ؼرمول، وهو مقر 
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عز الدٌن عوٌس، هم الذٌن حرروا تلك المناشٌر، التً كلؾ الرقٌب هوام  )المدعو "سعود"( و لوراري

ٌق برٌد األشخاص سابقً المدٌرٌة بوضعها فً صناد عناصر من "فرٌق الحماٌة" و سبتً، و

 ! المستهدفٌن

لقد أفادت هذه الحملة فً استنفار األحزاب السٌاسٌة "الالبكٌة" المقربة من )أصحاب القرار(،  و

)الحزب الشٌوعً الجزابري سابقا الذي أصبح بعد االستقالل حزب الطلٌعة  40( PAGSكـ)ح.ط.إ/

 المسماة "مستقلة"!  بالطبع كذلك الصحافة و (RCD)ت.م.ث.د/االشتراكٌة( أو 

 

  

( بدأ تنظٌم المقاومة المسلحة فً SMبالرجوع إلى الوراء أستطٌع أن أجزم بكل ٌقٌن أن الـ)أ.ع/ و

ذلك بالمشاركة  ذهب حتى إلى حفر الخنادق المهٌؤة "إلرهابًٌ" المستقبل( و ، )و1991الجبال منذ سنة 

 لبعض اإلسالمٌٌن المنقلبٌن. الفعالة

لقد كنت دابما أظن بكل سذاجة أن تلك الجماعات "النواة" قد شكلت فً األصل آنذاك من أجل تزوٌدنا 

بالمعلومات عن العملٌات فً طور التحضٌر من أجل توقع حدوثها أو العمل على إبطال أو إضعاؾ 

تستعمل تلك الجماعات كؤداة فً أٌدي اإلجرام  مفعولها، لكننً لم أكن أستطٌع أن أتخٌل على اإلطالق أن

  إلزهاق األرواح البرٌبة.

 ( ٌدفع اإلسالمٌٌن المتشددٌن إلى التطرؾ وSMبدأ الـ)أ.ع/ 1991فً أنه منذ بداٌة سنة  جدالال 

لم ٌكن ٌوجد فً ذلك ال اإلسالمٌون  ( كحزب سٌاسً، وFISالثورة، بهدؾ إفقاد مصداقٌة )ج.إ.إ/

ال هم ٌحزنون... ؼٌر  ال اإلرهاب و ال النداء إلى الجهاد، و ال توقٌؾ المسار االنتخابً، و المسلحون، و

أن األعمال المتهورة التً خطط لها مسإولو مصالح األمن لتؤبٌد النظام المستبد، هً التً ألقت بالبالد 

ر وزٌر الدفاع إال فكٌؾ نفسر قبول الجنرال خالد نزا أتون "الحرب القذرة"، و فً جحٌم العنؾ و

هو ٌرتدي بزة عسكرٌة  فً عز حرب الخلٌج، أن ٌستقبل شخصا مثل علً بن حاج و "الجمهوري" و

 مطالبا إٌاه بفتح معسكرات التدرٌب لمناضلً حزبه الذٌن ٌتطوعون للمشاركة فً الحرب إلى جانب

 

 االجتماعٌة. إلى الحركة الدٌمقراطٌة و 1998أخرى فً سنة الذي سٌتحول مرة  ، ؼٌر الحزب الشٌوعً اسمه لٌصبح "التحدي" و1993فً ( 01
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طبقا "لمخطط نزار" كان قد أنجز كل شًء لتحوٌل  و 1990العراق!؟ فهذا ٌعنً أنه منذ دٌسمبر 

ذلك بالتؽاضً، بل بتشجٌع ؼلوها "الطبٌعً"  ( إلى حٌوان متوحش فً أعٌن الرأي العام، وFIS)ج.إ.إ/

 (، وDRSشناعة من اختراع )ق.إ.أ/ تجاوزه بؤخطاء أكثر تطرفا و ودفعها إلى ارتكاب الخطؤ،  و

 ؼرمول!! بعالمتها المسجلة، فً "مصانعها" ببن عكنون، و

قد سارت عملٌة  1991حتى منتصؾ سنة  1990فً المحصلة نستطٌع أن نقول بؤنه منذ نهاٌة  و

 توٌات نحددها فٌما ٌلً:( على أربع مسDRSاستخدام التٌار اإلسالمً من طرؾ )ق.إ.أ/ احتواء و

علً  ( عباسً مدنً وFISمواصلة "المفاوضات السٌاسٌة " مع قابدي )ج.إ.إ/ -

 ذلك بقصد تضلٌلهما و إسماعٌل، و بن حاج، وهذا العمل كان ٌقوده حصرا الجنراالن توفٌق و

 تكون قادرة على العمل فً المٌدان. إلهابهما فً انتظار أن تشكل "المقاومات المزٌفة" و

أحٌانا  (، وFIS( و)ج.إ.إ/DRSباتصاالت كثٌفة بٌن مسإولً )ق.إ.أ/ 1991هكذا تمٌز ربٌع  و

بحضور ربٌس الحكومة مولود حمروش )الذي كان ٌجهل بطبٌعة الحال أن األمر ٌتعلق بمفاوضات 

 سؤعود إلى ذلك فً الفصل الالحق(. مزٌفة )و

أعضاء فً قٌادتها )كؤحمد مرانً، سعٌد  (، بواسطةFISتوجٌه سٌاسً الجبهة اإلسالمٌة )ج.إ.إ/ -

قشً، بشٌر فقٌه، علً نسٌم بوعزة، الهاشمً سحنونً، زبدة بن عزوز( الذٌن كانوا عمالء 

(، بهدؾ خلق جو من التشدد والتمزق داخل الحزب، وتشجٌع الشٌخٌن الربٌسٌٌن "القابدٌن" SMالـ)أ.ع/

ن كل على مستواه فً إنجاح هذه العملٌة )كما قد ساهم هإالء المسإولو التخاذ خطاب أكثر تطرفا! و

 سؤفصل ذلك الحقا أٌضا(

هذا بفضل  ( )وFISاختراق المجموعات المتطرفة التً لم تكن تتجاوب مع أطروحات )ج.إ.إ/ -

قد كان هذا العمل  تجنٌد "متطرفٌن" بجعلهم أمراء أحٌاء منهم، و ( و"2MIA"ح.إ.م/إعادة تكوٌن وبعث 

 .(DCE/)م.ج.ممن صالحٌات 

قد عهد بهذه المهمة بصفة  خلق شبكة بكاملها من اإلسالمٌٌن المتطرفٌن الداعٌن إلى العنؾ، و -

السالح مما  . حٌث قام بعض العساكر بتمثٌل هروب من الجٌش بالعتاد و(DCSA)م.م.أ.ج/ربٌسٌة إلى 

استدراج اإلسالمٌٌن  ٌحقق لهم شهرة و"بطولة " تمكنهم من السٌطرة على جماعات تعٌش فً السرٌة، و

 1992هو ما فعلوه ابتداء من سنة  سواء للتخلص منهم أو الستعمالهم الحقا فً عملٌات مضادة )و

لقد واكبت هذه  للقضاء على المقاومة المسلحة الحقٌقٌة، لمهاجمة أهداؾ محددة كانوا قد كلفوا بها( و

أحٌانا تشوه( خطابات بعض  كانت تضخم )و(، التً DRSالعملٌات حملة من الدعاٌة قادها بعناٌة )ق.إ.أ/

تطالب بإجراء  ، و( األكثر إفراطا فً الؽلو كتلك التً تقول بؤن الدٌمقراطٌة كفرFISقادة )ج.إ.إ/

طبعا كان  تدعو إلى إعادة النظر فً عالقة الجزابر بالبلدان الؽربٌة... و انتخابات رباسٌة مسبقة و
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 استؽالل االنحرافات الفاضحة و "الصحافة المستقلة" لتضخٌم و( أوراق رابحة باستعمال DRSلـ)ق.إ.أ/

(، الذٌن استعجلوا، سواء عن قناعة أو عن انتهازٌة، فرض رإٌة دٌنٌة FISالحقٌقٌة لبعض قادة )ج.إ.إ/

 تجاوزها الزمن...

من الشرطة اإلسالمٌة الموازٌة، فلم تكن فً جوهرها إال  أما بالنسبة لقصة "المحاكم اإلسالمٌة" و

(. لقد كنت فً مكان ٌإهلنً للحدٌث عن هذا الموضوع: كانت مهمة ضباط SMابتكارات الـ )أ.ع/

حث المناضلٌن اإلسالمٌٌن البسطاء فً  هً نشر هذه الفكرة، و -بفضل شبكة عمالبهم-( SRA)م.ب.ت/

كان  طبعا المنفردة. و القاعدة على التصرؾ على هذا المنوال مستدلٌن ببعض الحاالت الخاصة و

منذرة  عمالإنا "الصحفٌون" فً الجرابد المستقلة ٌتكفلون بتضخٌم صدى هذه األحداث بمقاالت مثٌرة و

 بالخطر الداهم.

( كان مخططا له منذ تدشٌن "خطة نزار" فً FISقد قلتها مرارا، بؤن حل )ج.إ.إ/ فً الحقٌقة، و و

أسوق هنا  تبرر قرارات الجنراالت، و كان األمر ٌنتظر فقط البحث عن الذرابع التً ، و1990دٌسمبر 

، أن تقوم مصالحً 1990كدلٌل على ذلك أن العقٌد إسماعٌل العماري، كان قد طلب منً منذ فبراٌر 

لجان  كذلك المكاتب التنفٌذٌة البلدٌة، و ( وFISتعرٌؾ مسإولً مجلس الشورى لـ)ج.إ.إ/ بتحدٌد و

 األبمة المتشددٌن أصحاب الخطب النارٌة...كذلك  األحٌاء التابعٌن للحزب اإلسالمً، و

 نزع المصداقٌة، و إن خطة عمل الجنرال نزار التً ترتكز على تشتٌت التٌارات اإلسالمٌة و

(، وتشوٌه صورتها إلى أبعد الحدود فً أعٌن الناس... كل هذا طبق حرفٌا FISالتقلٌل من قٌمة )ج.إ.إ/

بصفة خاصة عناصر تنظٌم  (. إن المتطرفٌن وDRSفً السنوات الالحقة من طرؾ رإساء )ق.إ.أ/

الهجرة، "األفؽان" الجزابرٌٌن، وكذلك العناصر المتمردة المستعصٌة على السٌطرة داخل  التكفٌر و

لكن بدال من العمل على تحٌٌدها،  (، كانت كلها بالتؤكٌد مستعدة لالنتقال إلى أعمال العنؾ، وFIS)ج.إ.إ/

بؤدنى خسارة ممكنة، فقد دفعوهم إلى ذلك دفعا بفعل  ٌفٌة ناجحة وهو ما كان فً متناولنا فعله بك و

41الضؽط المولد لالنفجار الحتمً!  التحرش و حمالت االستفزاز و

 

التطوٌر( تم  ، كل صبلحٌات البلدٌات )بالخصوص تلك التً تتعلق بالمٌزانٌات الخاصة لمخطط اإلنعاش و1990منذ خرٌؾ ( 00

 رإساء الدوابر، الذٌن لم ٌكونوا منتخبٌن، بل معٌنٌن من طرؾ اإلدارة. بعد ذلك فً شهري فبراٌر وأعٌدت إلى  سحبها منها و

إثارة الجدال فٌما  الطرقات، ثم تبعه االستفزاز و بدأت تحرٌضات للقٌام بإضرابات على مستوى مصالح البلدٌات و 1991مارس 

 القٌام بتوقٌفات تعسفٌة. بلمٌٌن من بعض المإسسات، وطرد اإلس ٌخص البلفتات المعلقة على واجهات البلدٌات، و
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ٌتعلق  -الذي تفادى الجنرال التعرض له فً مذكراته -مكمل لمخطط نزار  هناك جانب آخر هام و

هو من األسماء  هو أقدم حزب معارض فً الجزابر ٌقوده السٌد حسٌن آٌت أحمد و ( وFFSبـ)ج.ق.إ/

 البارزة فً حرب التحرٌر الوطنٌة.

إزالة مصداقٌته، للتقلٌل من حظوظه، حتى  د قام أصحاب القرار بكل ما فً وسعهم إلضعافه ولق

ال ٌصبح تٌارا قوٌا من شؤنه أن ٌمثل " خٌارا ثالثا " ٌّمكن البالد من تفادي القطبٌة الثنابٌة 

ة )إسالمٌون/عسكر( التً ما انفك جنراالت العصابة ٌبذلون قصار جهدهم كً ٌحصروا فٌها الساح

 المكشوفة. السٌاسٌة الجزابرٌة لتحقٌق مآربهم المعروفة و

كان األمر ٌتعلق بصفة خاصة بتحجٌم  1989فمنذ "االنفتاح الدٌمقراطً" فً بداٌة 

 (RCDقد كان إنشاء )ت.م.ث.د/ حبسها فً بعدها الجهوي المحدود ببالد القبابل، و (، وFFS)ج.ق.إ/

(، بمبادرة من العربً بلخٌر، وتوفٌق مدٌن، وأبو FFS/هو منشق عن )ج.ق.إ للدكتور سعٌد سعدي و

بكر بلقاٌد )وزٌر الداخلٌة فً حكومة قاصدي مرباح( فً شهر فبراٌر من نفس السنة، ٌخدم هذا الهدؾ 

حٌث تم دفع الموجة الجدٌدة من "الدٌمقراطٌٌن اللٌبرالٌٌن" المدافعٌن عن الثقافة البربرٌة )القبابلٌة( 

 ٌٌن" الذٌن كانوا ٌناضلون فً آن واحد ضد الدولة األصولٌة والدولة البولٌسٌة.لمواجهة "االشتراك

الرد كان هذا الحزب من آخر التشكٌالت السٌاسٌة التً تعتمد  األخذ و بعد شهور من النزاع و و

 !( FISأي بشهرٌن بعد اعتماد )ج.إ.إ/ 1992نوفمبر  13كان ذلك ٌوم  رسمٌا من طرؾ السلطة )و

لم ٌستطٌعوا تفادي االعتراؾ بهذا الحزب للقٌمة السٌاسٌة للسٌد حسٌن آٌت أحمد، فقد  بما أنهم و

بفضل عمل تقوٌضً دإوب  ( بناءا على أوامر صادرة من فوق وFFSتم اللجوء إلى تقسٌم )ج.ق.إ/

 رعته المصالح.

(، برباسة عبد FFSهكذا أنشا حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة من طرؾ منشقٌن من)ج.ق.إ/ و

هو من رموز الثورة، كان ضابطا فً جٌش التحرٌر الوطنً، وقد التقٌت به شخصٌا  الحفٌظ ٌاَحة، و

( )وخاصة ربٌسها الكارزماتً( FFSللحدٌث معه بخصوص الوسابل الممكنة إلضعاؾ )ج.ق.إ/

أثر ٌذكر فً  والمساعدة التً ٌمكن تقدٌمها إلى الحزب الجدٌد )الذي ولد شبه مٌت ولم ٌكن له أي

 ! الساحة(

هو  قرر العربً بلخٌر منح آٌت احمد مقرا لحزبه)و 1991بعد سنة من ذلك التارٌخ، فً ٌناٌر و

( ُتنوزل عنها مجانا SMعبارة عن فٌال كبٌرة تقع بالقرب من فندق الجزابر( كانت تابعة للـ)أ.ع/

الذي لم ٌعجبه أن ٌقدم  كان آخر شاؼل للمكان، هو الرابد منٌر بومدٌري (، وFFSلـ)ج.ق.إ/

لو  االنقٌاد، حتى و ( من أجل إجباره على الطاعة وFFS( هدٌة بهذه القٌمة لحزب )ج.ق.إ/DRS)ق.إ.أ/
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 كان هذا الحزب آلٌت أحمد، أحد القادة التارٌخٌٌن للثورة. ؼٌر أن هذا األخٌر قد استمر فً تصلبه، و

 ن أجل إضعافها طٌلة السنوات الالحقة، و( مFFS( ضد )ج.ق.إ/DRSلذلك لم تتوقؾ تحرشات )ق.إ.أ/

( على وجه الخصوص هً التً ظلت تمثل الهدؾ األساسً لنا طبقا "لمخطط FISان كانت )ج.إ.إ/

 لم ٌكن أحد فً تلك الفترة ٌشك فً النواٌا المنحرفة للجنراالت: بلخٌر و نزار" كما سبق الذكر، و

 آخرٌن...
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فً األسابٌع  ساق، و نزار تجري على قدم وكانت خطة عمل الجنرال خالد  1992فً بداٌة سنة 

( واثقٌن من التؤٌٌد الشعبً، سواء كان ذلك عن سذاجة منهم أو FISاألولى من هذه السنة كان قادة )ج.إ.إ/

عن قلة تجربة فإنهم كلما اعتقدوا أنهم فً طرٌق النجاح كلما سقطوا ٌوما بعد ٌوم فً الفخ المنصوب لهم 

 من الجنراالت.

  

  

( كانوا ٌتوجسون خٌفة DRSرإساء )ق.إ.أ/ كانت مظاهرات الشارع تتتابع بتواتر كل أسبوع، و

حدود المسموح بها. ذلك أن من إستعراض العضالت هذا الذي ٌقوم به اإلسالمٌون و الذٌن تجاوزا ال

ساحة أول ماي، فهذا  ( طالما بقٌت تراوح مكانها بٌن باب الوادي وFISالمواقؾ االستعراضٌة للـ)ج.إ.إ/

بدأت المسٌرات تتجه  ( تؤخذ طابعا هجومٌا. وFISلكن شٌبا فشٌبا بدأت مطالب )ج.إ.إ/ ال ٌزعج أحدا، و

( أنفسهم FISقد نصب قادة )ج.إ.إ/ (، وMDNو.د.و/رباسة الجمهورٌة أو مقر ) نحو قصر الحكومة و

خطاباتهم كانت  أرضٌات أو تظلمات ألسمى المسإولٌن فً الدولة، و "نوابا" عن الشعب لتقدٌم لوابح و

لكن ال ربٌس الجمهورٌة  توصؾ "بالحاقدة" من طرؾ القادة العسكرٌٌن الذٌن ضاعفوا من تحذٌراتهم، و

ال ربٌس الحكومة )الذي كانوا ٌطالبونه  باالنتخابات المسبقة إلزالته(، و )الذي كان اإلسالمٌون ٌطالبون

هو أٌضا بالذهاب( فال هذا وال ذاك عبر عن اكتراثه بالوضعٌة التً كان ٌنعتها أصحاب القرار 

 ."بالمتفجرة" مما جعلهم ٌتهمون كال من ربٌس الجمهورٌة وربٌس الحكومة "بالتواطإ مع اإلسالمٌٌن"

( بارع فً فن استخدام الجزرة والعصا: فهو من ناحٌة DRSالجنرال توفٌق ربٌس )ق.إ.أ/إن 

من ناحٌة  ( وFISٌجري مفاوضات سرٌة مع قادة )ج.إ.إ/ ٌبدي قلقه من صعود التٌار اإلسالمً، و
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د كمال عب ٌعهد إلى ناببٌه إسماعٌل العماري و أخرى ٌكلؾ الصحافة بإطالق النار على "مجانٌن هللا" و

المستدعٌن من جدٌد إلى  (SRAلهذا تلقى ضباط )م.ب.ت/ الرحمان "بنفخ الجمر" إلبقابه مشتعال و

 العاصمة تعلٌمات بإعادة تنشٌط الجماعات الدٌنٌة القدٌمة الشبه عسكرٌة.

( بثكنة عنتر فً بن CPOأثناء اجتماع عقد فً مقر )م.ر.ع/ ، و1991ففً فبراٌر أو مارس 

سماعٌل العماري ضباطه بضرورة اختراق كل جماعة "جهادٌة" قد تنشؤ، آمرا إٌاهم عكنون أخبر العقٌد إ

لكن العمل على تلؽٌمها من الداخل بواسطة العمالء القدامى الذٌن ٌتعٌن بعث نشاطهم من  بعدم تحٌٌدها و

 بؤي ثمن. جدٌد و

قد جدد لً  )وفً هذا اإلطار خصصت لً مٌزانٌة بخمسٌن ألؾ دٌنار الحتٌاجات هذه العملٌة  و

من ثمة أصبحت مالعب  ( و1991هذا المبلػ مرتٌن قبل انفجار اإلضراب االنتفاضً فً جوان 

العاصمة مؽزوة فً المساء بفبات الشبان الذٌن ٌتدربون على الرٌاضات القتالٌة )بعد تدرٌبات فرق كرة 

 استحسان رجال الشرطة! ذلك تحت أنظار و القدم( و

الطابع الممٌز لسلوك أصحاب القرار، الذي جعلهم دابما ٌلعبون  " وإن هذا "الخطاب المزدوج

قد وصل بهم األمر أحٌانا إلى أن ٌفتعلوا  العصب و التضاد بٌن الفبات االجتماعٌة و على التناقضات و

أستطٌع أن أعطً مثاال آخر مدهشا ٌعود كذلك إلى  التناقضات افتعاال، و هم أنفسهم هذه الخالفات و

مراقبتها  ( وFIS( الستفزاز )ج.إ.إ/DRSعندما كان الجنرال توفٌق ٌستعمل فرعً )ق.إ.أ/ 1991بداٌة 

 فً آن واحد.

ٌستفزون مناضلً  (DCSAففً الوقت الذي كان رجال الرابد طرطاڤ التابع لـ)م.م.أ.ج/

التابع  ٌشوشون على مسٌراتهم )دون أي تؤثٌر ٌذكر(، كان رجال الرابد عمار ڤطوشً ( وFIS)ج.إ.إ/

المظاهرات. ففً هذه الفترة  ( فً تؤطٌر المسٌرات وFISٌساعدون منظمً )ج.إ.إ/ (DCEلـ)م.ج.م/

 ! تطرح العدٌد من عالمات االستفهام والتعجب بالذات وقعت لً قصة فً ؼاٌة الؽرابة، و
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( كعادتها مسٌرة فً العاصمة، من FIS، نظمت )ج.إ.إ/1991ٌوم الخمٌس األول من فبراٌر 

، كنت فً 1990 فً ذلك الٌوم مثل كل أٌام الخمٌس منذ دٌسمبر ساحة الشهداء إلى ساحة أول ماي، و

إعالمنا بطبٌعة  مكتبً، ألنه كان ٌتعٌن علً أن أضع جهاز متابعة خفٌة إلشعارنا بؤٌة تجاوزات، و

المسإولٌن عن مصالح النظام فً  هوٌات األشخاص "المإطرٌن" و الشعارات المرفوعة، و

وجه إلى العقٌد بمجرد أن أنهٌت كتابة تقرٌري الم حوالً الساعة الرابعة مساءا و (، وFIS)ج.إ.إ/

بوعالم هذا كان  إسماعٌل العماري، أخبرنً النقٌب سعود بقدوم بوعالم سمعون مسٌر فندق القطانً، و

 و 42فً أعقاب أحداث ڤفصة  1980( عزل من الخدمة العسكرٌة سنة SMضابط صؾ فً الـ)أ.ع/

( FFSأتى لٌخبرنا باجتماع )ج.ق.إ/ كان ٌساعدنا بوضع فندقه تحت تصرؾ مصالحً. ظننت أوال أنه

لكن هذه المرة  ،)لقد كان على اتصال وثٌق ببعض مسإولً حزب آٌت احمد( مثلما تعود أن ٌفعل دابما

! فقد كان بعض التروٌح عن أتى لٌدعونً لقضاء أمسٌة عابلٌة، وقد جاءت دعوته هذه فً وقتها تماما

 نذق فٌها طعم الراحة منذ شهور.النفس مرؼوبا فٌه جدا فً تلك الفترة التً لم 

كنت  كلم ؼرب الجزابر، و 60هً مدٌنة ساحلٌة صؽٌرة تبعد بحوالً  كنت أسكن وقتها فً تٌبازة، و

زوجتً حوالً منتصؾ اللٌل، إال أن السهرة  كان من المقرر أن أعود أنا و تقرٌبا ؼٌر معروؾ هناك! و

بطبٌعة الحال لم  ال نعود إال فً الٌوم التالً. و بر، وقد طالت ففضلنا أن نقضً اللٌلة فً الفندق بالجزا

 .ٌكن أحد ٌعلم بؽٌابنا عن منزلنا فً تلك اللٌلة

عند وصولنا ٌوم الجمعة صباحا إلى المنزل، لم أتعرؾ على باب شقتً حتى أنً خرجت للتؤكد  و

 الدخول رابحة ؼازهنا كانت الصدمة! لقد تعرضنا لعملٌة سطو، ؼمرتنً عند  بؤنها فعال عمارتنا، و

الفوضى العارمة تسود ؼرفتٌن من الؽرؾ الخمس التً تتكون كان البهو نصؾ فارغ من أثاثه، و قوٌة،

 

االستٌبلء على  (SMمدربا من طرؾ الـ)أ.ع/ رجبل مسلحا و 50، حاولت فرقة مكونة من 1980ٌناٌر  27إلى  26فً لٌلة ( 04

قد اتهمت تونس لٌبٌا بؤنها كانت وراء تدبٌر هذا  لكن المحاولة بابت بالفشل. و الواقعة فً الجنوب الؽربً التونسً و مدٌنة ڤفصة

إلى التضحٌة ببعض مرإوسٌه من أجل اإلٌهام بؤن العملٌة برمتها  (SMعندما كشؾ أمر هذه العملٌة، اضطر الـ)أ.ع/ الهجوم، و

قد استفاد  سمون بوعبلم، و باط الصؾ، كان من بٌنهم عبد هللا قاسً المدعو "شكٌب" ومن تدبٌر بعض ض كانت عمبل منعزال و

جمٌعهم من إحالة ذهبٌة على التقاعد )حٌث حاز هذا األخٌر على ملكٌة فندق الكتانً(، أما عبد هللا قاسً فقد تحول إلى عالم الصفقات 

 اري لصالح إسماعٌل العماري )أنظر الفصل السادس(.الساعً التج دور الوسٌط و -سؤعود لهذا الموضوع و–سٌلعب  و
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 الشقة. منها

 لقد كان أول رد فعل أقوم به هو المبادرة إلى فتح النوافذ لتهوٌة الشقة، واإلسراع إلى ؼلق صنبور

 والٌة الؽاز، قبل أن أروح عن زوجتً، وأعاٌن الخسابر، ثم بعدها طلبت من ضابط المداومة فً أمن

 د أفراد الشرطة العلمٌة من شاطوناؾ بالعاصمة.تٌبازة أن ٌبعث لً بؤح

ذلك لكً ٌحدث  فالحظنا أن "الفاعلٌن" قد اكملوا جرٌمتهم بفتح صنبور الؽاز قبل المؽادرة، و

ٌمرر االنفجار  انفجار حتمً بمجرد أن أشؽل المفتاح الكهربابً، ألنٌر المنزل بعد العودة فً اللٌل، و

القرابن بؤن هذا  قد تبٌن من خالل العدٌد من المإشرات و الؽاز! وعلى أنه حادث عاد ناجم عن تسرب 

 "السطو" ال عالقة له بعملٌات السرقة التقلٌدٌة:

 لم ٌعثر مفتشو الشرطة العلمٌة على أي أثر للبصمات، ألن "اللصوص" كانوا ٌلبسون قفازات و -

لى أن األمر ٌتعلق بؤناس على لم ٌتركوا أي أثر، كما دلت االحتٌاطات المتخذة من طرؾ الفاعلٌن ع

 درجة عالٌة من االحتراؾ.

 لم ٌالحظ الجٌران كذلك أي شًء على اإلطالق مع أن العدٌد من األؼراض )كالتلفزٌون، و -

 مجوهرات...( قد سرقت. مالبس و جهاز تسجٌل تجسٌمً و

نتقاء ما ٌفٌدهم هناك ؼرفتان لم تدخال أبدا، مع أن الزوار كان عندهم من الوقت ما ٌكفٌهم ال -

( )ألنها ؼٌر ANPدون سندات )ج.و.ش/ -مثال–كؤخذ سندات البنزٌن الصادرة عن شركة سوناطراك 

بالتالً حتمٌة اكتشاؾ صاحبها بسهولة...( كما أن أي سارق  قابلة لالستعمال دون تسجٌل رقم السٌارة و

ٌترك بدال ؼالٌة الثمن  سٌجٌة( وعاد ال ٌمكن أن ٌسرق بدال )من صنع الشركة الجزابرٌة للصناعات الن

 هو ما ٌثبت بجالء أن األمر ٌتعلق بعملٌة سطو مفتعلة! راقٌة الطراز من نوع "بوص" و و

من بٌن حقابب الوثابق الثالث وحدها تلك التً كانت تحوي ملفات قضٌة  -

موجودة(  ؼرفة التجارة بالجزابر )بما فٌه التسجٌالت الصوتٌة التً كانت (، وENAPAL)م.و.م.غ/

لم ٌنقص منهما إال مبلػ ثالثٌن ألؾ  هً التً اختفت بٌنما الحقٌبتان األخرٌان قد اكتفً بتفتٌشهما فقط، و

دٌنار من أوراق نقدٌة جدٌدة كنت قد تسلمتها فً اللٌلة السابقة من طرؾ العقٌد إسماعٌل لدفع مستحقات 

 العمالء. 

 ن بالذات؟؟ فلماذا ٌهتم ٌا ترى لصوص عادٌون بهذٌن الملفٌ

التحرٌات الالحقة التً قام بها عناصري، أو أصدقاء من خارج المصالح لم تمكنا  كل التحقٌقات و

من التوصل إلى أٌة نتٌجة فً الموضوع! لم ٌعثر على أي منحرؾ فً الجهة له علم بهذا السطو على 

مهما تقضً التقالٌد منزلً فً حٌن أنه من العادة عندما ٌكون الضحٌة ضابطا فً الجٌش أو شخصا 
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اللصوص بإرجاع األؼراض المسروقة ألصحابها  المعمول بها فً مثل هذه الظروؾ بٌن الشرطة و

أن ال تتم متابعته قضابٌا(. إنً متٌقن تماما بؤن مدبري  )شرٌطة أن تبقى هوٌة الفاعل ؼٌر معروفة، و

فة خاصة، على الملفٌن "الساخنٌن" هذه العملٌة هم أناس ٌشؽلون مناصب عالٌة، أرادوا االستٌالء، بص

المذكورٌن اللذٌن ظللت أتابعهما وقتها، بالرؼم من أنه قد طلب منً التخلً عنهما )فبصفتً "متخصصا 

فقد كان هذا  -مسإوال عن الوقاٌة االقتصادٌة 1989، 1982كنت ما بٌن  -فً الجرابم االقتصادٌة" 

 ه الدسابس المضرة بمصلحة الدولة(.تحدٌد فاعلً هذ العمل ٌستهوٌنً جدا، لمعرفة و

خاصة  إن الملؾ المسروق المتعلق بؽرفة تجارة الجزابر، كان ٌكشؾ أسماء واصلة فً النظام، و

أناس مسخرٌن( من الحصول على االعتماد الرسمً  أوالبك ضباطا سامٌن تمكنوا )بواسطة أقارب لهم و

كما كان ٌفضح أٌضا  43)لم تسدد أبدا(  االستفادة من قروض بنكٌة ، لتؤسٌس شركات، و1989منذ 

من ذلك مثال أنهم كانوا ٌحصون المشارٌع المهمة المقدمة  األسالٌب المافٌوزٌة لمسإولً هذه الهٌبة. و

( الذٌن DRSمن مواطنٌن عادٌٌن إلنشاء مإسسات، ثم ٌسلمون تلك المشارٌع لبعض قادة )ق.إ.أ/

أن مسإولً ؼرفة  1990اكتشفت أثناء تحقٌق أجرٌته سنة ٌسجلونها بؤسماء أصدقابهم فٌما بعد، لقد 

كذلك الجمارك كانوا كلهم تحت السٌطرة المباشرة  مثلهم مسإولً مٌناء الجزابر، و تجارة الجزابر و

 كل شًء كان محبوكا بدقة متناهٌة. ( وDRSلمسإولً )ق.إ.أ/

الحظ أننً لم أتمكن وقتها من التعمق فً هذا التحقٌق ألننا كنا منشؽلٌن بالقضاء على  لسوء و

"الخطر اإلسالمً" ! ففً الوقت الذي كان كل إطارات المصالح منشؽلٌن بخوض هذه المؽامرات ضد 

 ( كانت إطارات الجنرال توفٌق تستطٌع هكذا أن تواصل رعاٌة شبكات الرشوة هذه لٌؽتنواFIS)ج.إ.إ/

الدفاع عنها، كانت هً  لم أدرك إال الحقا بؤن المحافظة على تلك الشبكات و بمنجى من أي عقاب. و

 همهم األساسً فً الواقع طوال سنوات الدم !

 

 

 

 

 ، أصبحت الؽرؾ التجارٌة من جدٌد محل اهتمام و1989منذ أن بدأت حكومة حمروش بتنفٌذ اإلصبلحات االقتصادٌة فً ( 08

بالتالً االستفادة من القروض  ألنها  كانت تمنح )االعتمادات( التً ال ٌمكن بدونها القٌام بؤي مشروع اقتصادي وموضع طمع 

 البنكٌة.
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إن الشهور التً عرفت ؼلٌانا إسالمٌا شدٌدا كانت تلك التً تمت فٌها تحضٌرات االنتخابات 

كان ربٌس الحكومة مولود حمروش قد أعد نصوص  . و1991جوان  27مقرر إجراإها فًالتشرٌعٌة ال

ظل ٌستطلع األمور فً كل  تحدٌد طرٌقة إجراء االنتخابات، و قوانٌن جدٌدة لتقسٌم الدوابر االنتخابٌة و

االتجاهات، إال أن الذي كان ٌسٌر األمور فً الحقٌقة، من وراء علم ربٌس الحكومة بالطبع، هم 

 (.DRSق.إ.أ/صوصا رإساء)خ

علً بن  ( عباسً مدنً وFISفابتداء من شهر مارس تمت عدة لقاءات سرٌة بٌن قابدي )ج.إ.إ/

توسعت الحقا لتشمل مولود  العقٌد إسماعٌل العماري، و ( الجنرال توفٌق وDRSقابدي )ق.إ.أ/ حاج، و

هً محطة  ( فً مورٌتً وDRSقد كانت تعقد هذه االجتماعات فً فٌال تابعة لـ)ق.إ.أ/ حمروش، و

حتى  لم ٌعلن للعامة أي شًء عن هذه اللقاءات منذ ذلك التارٌخ و سٌاحٌة ساحلٌة تقع ؼرب العاصمة، و

إذا تكلمت عن هذا اآلن فذلك ألنً كنت مكلفا بضمان "سرٌتها"، فلقد قمت مع بعض ضباطً  الٌوم، و

حول المكان إلحباط أٌة محاولة للتتبع قد ٌقوم  بتجهٌز لواقط الصوت لتسجٌل المحادثات وضمان الرقابة

 (.FISبها رجال الشرطة أو الدرك أو أعضاء )ج.إ.إ/

 فبحضور مولود حمروش كان الحدٌث فً جوهره ٌدور حول التقسٌم الجدٌد للدوابر االنتخابٌة، و

الحكومة فً قد كان ربٌس  كل جانب كان ٌعرض وجهة نظره )و طرٌقة إجراء االنتخاب فً جوان، و

" لكن لٌس هذا هو FLNالحكم( ألنه كان ٌقود القابمة االنتخابٌة لـ"ج.ت.و/ هذه المسؤلة هو الخصم و

" وقابدي DRSاألساس، ألن المساومة فً ؼٌاب الوزٌر األول كانت تدور بٌن مسإولً "ق.إ.أ/

لبٌة "( حول دور وكٌفٌة سٌر مجلس وطنً تعددي على أساس تشكٌل حكومة أؼFIS"ج.إ.إ/

 الربٌس الشاذلً بن جدٌد...الخ ( وكذلك موضوع التعاٌش بٌن الحكومة الجدٌدة وFISللـ)ج.إ.إ/

أن القوات المسلحة  و 1989فبراٌر  23إسماعٌل عباسً مدنً باحترام دستور  فقد وعد توفٌق و

تمكٌنهم من ( أٌضا بإزالة كل العوابق اإلدارٌة لFISستخضع لنتابج الصندوق، كما وعدا قادة )ج.إ.إ/

تطبٌق برامج الحكومة الجدٌدة فً أحسن الظروؾ. وقد ذهبا فً تظاهرهما بالجدٌة فً المحادثات إلى 

درجة أن طلبا من علً بن حاج )الذي سٌرأس الحكومة الجدٌدة( التنازل عن الحقابب الوزارٌة 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
101 

 
  

 وقائع سنوات الدم

 العدل و كالداخلٌة ووزارات السٌادة  التجارة الخارجٌة، و المالٌة، و االستراتٌجٌة كاالقتصاد و

 44الخارجٌة. 

مناورة من ربٌسً  تضلٌل و تموٌه، و ؼٌر أن ذلك كله لم ٌكن فً الحقٌقة إال محض ادعاء، و

( وٌرٌدان FIS( اللذان كانا ٌرٌدان أن ٌعرفا إلى أي مدى ٌمكن أن ٌتنازل قابدا )ج.إ.إ/DRS)ق.إ.أ/

لوقت، لتحضٌر قوات األمن للضؽط، وكذلك بصفة خاصة )وهو المقصود من كل تلك المسرحٌة( ربح ا

لتجنٌد "المجتمع المدنً" داخل جبهة "مناهضة لألصولٌة" كما كانوا ٌخططون وٌمكرون... وبالتوازي 

التً  مع هذه المفاوضات الكاذبة، كان الجنراالت من عصبة بلخٌر ٌواصلون تطبٌق "خطة نزار"

د إذا لزم األمر ذلك!(. وكما سبق أن قلت، فابتداء ( )أو إزالتها من الوجوFISتستهدؾ إضعاؾ )ج.إ.إ/

كانت  ( تحت المراقبة )التصنت، التتبع...( وFISكان قد تم وضع كل قٌادة )ج.إ.إ/ 1990من نوفمبر 

ومسإولً الصحافة "المستقلة" بخطر  ( تتضاعؾ لتحسٌس "المجتمع المدنً "DRSاستفزازات )ق.إ.أ/

 ( على السلطة.FISاستٌالء )ج.إ.إ/

لهذا تضاعفت الملصقات على جدران العاصمة )فً باش جراح، باب الوادي( التً تحمل  و

بطبٌعة  شعارات إسالمٌة من نوع "اإلسالم هو الحل" "ال للدٌمقراطٌة""الشرٌعة هً القانون الوحٌد" و

برنً رجال لكن حسبما أخ الحال كان اإلسالمٌون الحقٌقٌون هم الذٌن ٌقومون بهذه األعمال فً البداٌة، و

ٌضاعؾ عشرات  مصلحتً الذٌن كانوا شهودا على ذلك، فقد كان ٌضخم عمل هإالء اإلسالمٌٌن و

تزامن ذلك أٌضا مع الفترة  و 45( بقٌادة الرابد بشٌر طرطاڤ.CPOالمرات من طرؾ عناصر )م.ر.ع/

)حً  تٌلٌملً التً كان ٌقوم فٌها شاب إسالمً متطرؾ برش الفتٌات ؼٌر المتحجبات بفتات الزجاج فً

لم ٌلق علٌه القبض  العجٌب" الذي لم تعرؾ هوٌته، و ن هذا المتطرؾ "الؽرٌب وأ بؤعالً العاصمة( و

المركز العسكري الربٌسً  بالتالً، من طرؾ مصالح الشرطة ألنه بكل بساطة كان ٌخرج من ثكنة

 !( ببن عكنونCPMIللبحث )م.ع.ر.ب/

 

، شرح بؤنه ٌعول على نجاح 1991( فً حدٌثه معهم فً أفرٌل سنة FISأن الجنرال توفٌق قد صرح لقادة )ج.إ.إ/ حتى( 00

ٌمكن التؤكد من صحة هذه األقوال لدى عباسً مدنً الذي  "( وDAFاإلسبلمٌٌن لمساعدته فً التخلص من )ضباط صؾ "ؾ.ج.ؾ/

 السطور. ما ٌزال على قٌد الحٌاة فً الوقت الذي أكتب فٌه هذه

 1992اضطهاد اإلسبلمٌٌن منذ ٌناٌر  ( ستلعب دورا أساسٌا فً قمع وDCSA(، الملحقة بـ)م.م.أ.ج/DRSإن هذه الهٌبة )ق.إ.أ/( 04

 )أنظر الفصل السابع(
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مثٌالتها كذلك تنفذ بمبادرة من العقٌد كمال عبد الرحمان ربٌس  لقد كانت هذه العملٌات، و

أتؤكد من صحتها لدى ضباطً  ومة التً استطعت أن أحصل علٌها وهً المعل ( )وDCSA)م.م.أ.ج/

قد استمرت هذه المصالح فً إذكاء نشاط فروع صؽٌرة من  الذٌن حولوا للعمل فً هذه الوحدة(، و

المتطرفٌن اإلسالمٌٌن الذٌن كانوا ٌدعون إلى أعمال العنؾ، وعندما تلقً الشرطة علٌهم القبض كانت 

ام خفٌفة تمكنهم قبل إطالق سراحهم من الدعوة إلى أفكارهم فً سجون العدالة تصدر ضدهم أحك

 حتى أنه قد تمكن بعض اإلسالمٌٌن الخطرٌن من جماعة التكفٌر و سركاجً، الحراش وؼٌرهما... بل و

بعض اآلخرٌن من الذٌن كانوا مورطٌن فً قضٌة سرقة المتفجرات  منهم نور الدٌن صدٌقً و الهجرة و

، )حٌث تمت سرقة عدة أطنان من المتفجرات من أحد 1987)بوالٌة جٌجل( فً سنة  من تاكسنة

التً لم ٌعثر على الجزء األكبر منها( من تحقٌق "المعجزة"، بالفرار من المحكمة العسكرٌة  المحاجر، و

بالبلٌدة مع تجرٌد رجال الدرك المكلفٌن بحراستهم من سالحهم المتمثل فً رشاشات من نوع 

 46وؾ. كالشنٌك

مثال آخر كذلك من العدٌد من األمثلة، هو ذلك "اإلسالمً" المسمى عمر والمدعو "كوماندو"  و

على الرؼم من أنه كان فً  هو حً فً قلب العاصمة(، و الذي كان ٌعٌث فسادا فً ناحٌة "مٌسونًٌ" )و

هو  ة أحد رجالً، وقد أخبرنً أكثر من مر قابمة المبحوث عنهم من مصالح األمن إال أنه ترك حرا، و

قد تعجب  المالزم أول الهادي زمالً الذي ٌسكن فً نفس الحً، عن تردد كومندو على مقر سكناه، و

من ذلك ألنه كان بإمكان رجال األمن إلقاء القبض علٌه فً أٌة لحظة، ولكن سر هذه الحصانة بالطبع 

 شخاص ضمن طرقه المعروفة وٌعود إلى قرار إسماعٌل العماري، باستخدام مثل هذا النمط من األ

 المكشوفة!

لعبد القادر  (2MIA( من طرفها كانت تتصرؾ مثلما رأٌنا بالنسبة لـ)ح.إ.م/DCEإن )م.ج.م/

 ( بواسطة عمالبها السابق ذكرهم. دون إؼفال أعمالFISالقٌام ببث الشقاق داخل )ج.إ.إ/ شبوطً، و

  الشعب )كتروٌج اإلشاعة بؤن زوجة عباسً مدنً التسمٌم التً كانت تستهدؾ إفقاد مصداقٌة القادة لدى

 

-( بالتواطإ مع صؾDRS( كٌؾ أن هذا "الفرار" كان مرتبا من طرؾ )ق.إ.أ/DCSA، روى لً ضابط من )م.م.أ.ج/1994فً ( 04

التحقٌق بتتبع الفارٌن، من أجل التعرؾ  ضباط ٌعمل بمحكمة البلٌدة. وما ال أعلمه هو ما إذا كان الهدؾ من هذه العملٌة هو إستكمال

على المكان الذي ٌؤوي المتفجرات التً تمت سرقتها من جٌجل أم من أجل خدمة أؼراض الجنراالت، وذلك باتخاذ قرار "إطبلق 

عً لتوقٌؾ العنان" لمجموعة من اإلرهابٌٌن الخطرٌن، لجلب إسبلمٌٌن إلى داخل دوامة العنؾ التً ستتخذ فٌما بعد ذرٌعة بؤثر رج

خصوصا ما آل إلٌه نور الدٌن صدٌقً )أنظر الفصل السادس( بؤن -المسار االنتخابً؛ ولقد برهن لً سٌر األحداث فٌما بعد 

 األطروحة الثانٌة هً األرجح.
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أن علً بن حاج فالشا من أصل تونسً( أو تشجٌع التشكٌالت السٌاسٌة اإلسالمٌة التً كان  إنجلٌزٌة، و

التقلٌل من وهج إشعاعها فً الساحة كـحماس للشٌخ "محفوظ  ( وFISها منافسة )ج.إ.إ/ٌعتقد أن من شؤن

 فً المتٌجة! ( فً البلٌدة وFISنحناح" الذي كان ٌعتقد بسذاجة أن حزبه الحدٌث النشؤة سٌضاهً )ج.إ.إ/

  

  

إن األحزاب السٌاسٌة األخرى لم تبق مكتوفة األٌدي بل بدأت حٌنها تظهر معالم وأعراض 

فً هذا اإلطار عقدت  توجد لها مكانا فً االنتخابات، ومعارضة تسمى "دٌمقراطٌة" تحاول أن تنتظم ل

، ضمت عددا من األحزاب 1991سلسلة من االجتماعات المتتالٌة فً فندق السفٌر خالل شهر مارس 

التً ذكرت فٌها ألول مرة فكرة القٌام بشن إضراب  و 47" 1+7التً كان ٌطلق علٌها اسم مجموعة "

(. FLNعلى القانون الجدٌد الذي كان قد "فصل" لصالح )ج.ت.و/عام ٌشمل التراب الوطنً، احتجاجا 

(؟ ٌمكن الشك فً ذلك ألن DRSهل كانت فكرة اإلضراب اقتراحا عفوٌا؟ هل كان اقتراحا من )ق.إ.أ/

التً بادرت بعرض الفكرة قبل أن  "( هDRSًاألحزاب المجهرٌة )المصنوعـة فً مخابر "ق.إ.أ/

" الخ، ال شًء 2+7" ثم "2-1+7" ومن ثمة أصبحت مجموعة "1+7تنسحب من تحالؾ مجموعة "

 ( وFISبقً أن نعلم بؤن فكرة اإلضراب العام هذه قد تلقفتها )ج.إ.إ/ !كان ٌتسم بالجدٌة فً القضٌة

بخصوص إلؽاء التقسٌم الجدٌد للدوابر وظفتها لحسابها، مهددة باللجوء إلٌها إذا لم تلب مطالبها 

 .االنتخابٌة

( الذي كان ٌفعل DRS( نزل هبة من السماء على )ق.إ.أ/FISهذا الموقؾ الذي اتخذته )ج.إ.إ/ و

ذلك لتحقٌق هدفٌن فً آن واحد، إضعاؾ  المستحٌل من أجل أن ٌدفعهم إلى هذا اإلضراب "الفخ"، و

إٌجاد المبرر الكافً  سباق االنتخابات القادمة( من ناحٌة و ربما إقصاإها نهابٌا من ( )وFIS)ج.إ.إ/

 توقعا للمإامرة المرسمة معالمها فً األفق من جهة، و للتخلص من مولود حمروش من ناحٌة ثانٌة، و

( من جهة أخرى بادر ربٌس الوزراء السابق DRS( من )ق.إ.أ/FISإدراكا منه لمدى اختراق )ج.إ.إ/

 

( لسعٌد RCD( ألحمد بن بلة، )ت.م.ث.د/MDAالؾ لم ٌعمر جمع سبعة أحزاب سٌاسٌة صؽٌرة: )ح.د.ج/اسم أطلق على تح( 04

( للوٌزة حنون، PT( لنور الدٌن بوكروح، )النهضة( لعبد هللا جاب هللا، )ح.ع/PRA( لحمٌد خوجة، )ح.ت.ج/PSDسعدي، )ح.إ.د/

 .1+7( لقاصدي مرباح ومن ثمة كان اسم MAJDح.ج.ع.ت/التحق بهم فٌما بعد ) ( لرشٌد بوعبدهللا، وUFP)إ.ق.ش/
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 تنصحه قاصدي مرباح بإرسال مبعوث إلى عباسً مدنً لتحذٌره مما كان ٌبٌت ضده من مإامرات و

( قد ارتكب خطؤ ال ٌؽتفر عندما لم ٌؤخذ FISلكن قابد )ج.إ.إ/ ،بالعدول عن اللجوء إلى اإلضراب المقرر

ه بؤن دافع قاصدي مرباح إلى ذلك التحذٌر كان مرده الرؼبة فً االنتقام ذلك التحذٌر مؤخذ الجد، ظنا من

إن هذا  ؟!من الشاذلً بن جدٌد )الذي كان قد عزله من منصبه بكٌفٌة ؼٌر البقة، ببضعة أشهر قبل ذلك

الخطؤ فً التقدٌر الذي وقع فٌه عباسً مدنً كان نتٌجة حتمٌة إلشاعة مسمومة روجتها مصالح 

قول بؤن الحكومة قد استقدمت خطة تقسٌم الدوابر االنتخابٌة من اإلٌلٌزي، والذي قام ( تDRS)ق.إ.أ/

بإعدادها هم خبراء فرنسٌون لمساعدة مناصري "حزب فرنسا" فً الجزابر المتمثل فً الالبكٌٌن، وذلك 

 إلنقاذهم من السقوط المهٌن فً االنتخابات القادمة!

موجهٌن من  كانوا فً جزء كبٌر منهم مخترقٌن و ( الذٌنFISقد كان بعض متشددي )ج.إ.إ/ و

( ٌقومون بتوزٌع الكتٌب الصؽٌر الذي حرره سعٌد مخلوفً بعنوان "العصٌان المدنً"، DCE)م.ج.م/

. كما جندت لهذا 48( FISكانوا ٌوزعونه خفٌة على بعض مسإولً المكاتب البلدٌة التابعة للـ)ج.إ.إ/

( لالستجابة ألمر FIS( المنخرطة فً )ج.إ.إ/SITاإلسالمٌة للعمل )ن.إ.ع/ الؽرض كذلك النقابة

 اإلضراب فً حالة ما إذا اتخذ المجلس الشوري قرار انطالقه!

 بن حاج، و -بٌن الثنابً عباسً 1991قد ظل تصارع القوى متواصال خالل شهر مارس  و

السرٌة بدون أن ٌتوصلوا إلى أي حل وسط، إسماعٌل، أثناء اجتماعاتهم  -( توفٌق DRSمسإولً )ق.إ.أ/

 بالضبط فً الٌوم األخٌر من تنظٌم التجمعات، اجتمع ماي فً خضم الحملة االنتخابٌة، و 23ٌوم  و

 )فً الوقت ذاته الذي كان مولود حمروش فً مقر الحزب بنهج شاراس (FISالمجلس الشوري للـ)ج.إ.إ/

 فً حدود الرابعة مساء ٌنزل الحكم جوان(، 27اب ( النتخFLNمع مترشحً )ج.ت.و/ ٌعقد اجتماعه

قد  ماي، و 25مدوٌا: لقد صوت المجلس الشوري على القٌام باإلضراب العام ابتداء من ٌوم السبت 

االستخفاؾ برد فعل أصحاب القرار  ( بذلك عن عدم نضجهم باالستهانة وFISبرهن مسإولو )ج.إ.إ/

)بتشجٌع من عمالبهم المبثوثٌن فً المجلس الشوري ذاته( الذٌن تركوهم ٌتمادون فً هذه المؽامرة 

 اإلصرار على منجرٌن بذلك إلى فخاخ منصوبة لهم بإتقان، بحٌث دفعوهم إلى قطع حبل التراجع، و

 

الكتٌب، لقد تم توزٌع مجموعة صؽٌرة من النسخ، وبصفة خاصة فإن رأي األؼلبٌة هو الذي صنع الصدى عن نشر هذا  أكد( 03

كنت استبعد فكرة وجوده، إلى حد الوقت الذي قدمت إلً نسخة من طرؾ خالد بوشمال ربٌس بلدٌة راٌس   لدرجة أننً شخصٌا

من  1991. إن فكرة "العصٌان المدنً" تم الحدٌث عنها أول مرة فً فبراٌر 1991( وكان ذلك فً أفرٌل FISحمٌدو التابعة )ج.إ.إ/

 تحمس لها عباسً مدنً. بل وأنه سٌرفض صراحة نص مخلوفً.طرؾ بعض اإلسبلمٌٌن ولم ٌ
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على أنه عالمة  اإلضراب حتى ال ٌفسر ذلك من طرؾ الشارع )بعد البٌانات التً أصدروها(المضً فً 

 (.FISضعؾ من )ج.إ.إ/

( ساحة الشهداء FISلكن اإلضراب قد استجٌب له بمعدل متوسط جدا! فقد أحتل مناضلو )ج.إ.إ/

أول ماي فً بلدٌة سٌدي امحمد ناصبٌن الخٌام للمبٌت باللٌل، وقد تتابعت فً باب الوادي وساحة 

المظاهرات بٌن الساحتٌن، برفع الشعارات المعهودة "علٌها نحٌا وعلٌها نموت" و"ال مٌثاق ال دستور 

والشًء الجدٌد فً هذه الشعارات هو "الكالّب" فً مقدمة  49قال هللا قال الرسول" و"دولة إسالمٌة" 

الذي ٌتعٌن خلعه، وهً إشارة ساخرة وتلمٌح  50تعراض وقد كان الشعار ٌرمز إلى "مسمار جحا" االس

 !واضح إلى ضرورة ذهاب الربٌس الشاذلً بن جدٌد 

وبما أننً شاهدت وتابعت عن كثب هذه المظاهرات منذ الٌوم األول أستطٌع أن أإكد بؤن 

%، ومع ذلك فقد أعطٌنا 25كانت أقل مناإلضراب كان فاشال حٌث أن نسبة التؽٌب عن العمل 

التعلٌمات لرإساء المإسسات العمومٌة لٌفصلوا، وبدون إنذار كل من ال ٌلتحق بمنصب عمله، ثم وقع 

: فقد تلقٌنا معلومات بؤن أشخاصا ملتحٌن ٌجبرون تجار العاصمة على ؼلق فً الٌوم الثانً تؽٌٌر مفاجا

جزم بؤن تلك األعمال التخوٌفٌة كانت نوعا من االستفزاز الذي محالتهم تحت التهدٌد، )وال أستطٌع أن أ

 أنفسهم(. "FIS"ج.إ.إ/" أم أنه من فعل متطرفً DRSقامت به عناصر لحساب "ق.إ.أ/

فً الٌوم الثالث توضح األمر لدٌنا بؤن رإساءنا قد قرروا الذهاب إلى المواجهة، ذلك أننا  و

( التابعة للدرك GIRالمتظاهرٌن بحٌاد، فإن )م.ت.س/ الحظنا أنه إذا كان رجال الشرطة ٌتابعون

( قد وضعوا فً حالة استنفار من الدرجة األولى أي DRS( التابعة لـ)ق.إ.أ/GISالوطنً، و)م.ت.خ/

 على أهبة االستعداد للتدخل فً أٌة لحظة.

 

فً سبٌلها نجاهد،  علٌها نموت، و علٌها نحٌا، و ،محمد رسول هللا كما كلن ٌقال كذلك تلمٌحا إلقامة دولة إسبلمٌة "ال إله إال هللا،( 03

 علٌها نلقى هللا" و

قبل ذلك وضع  باع ذات مرة منزله و –الخبث  هو رجل ٌمتاز بالذكاء و و –مسمار جحا: حسب الرواٌة الشعبٌة فإن جحا ( 41

 الحق فً الدخول إلى البٌت متى شاء، و هذا كان ٌعطٌه حسب عقد البٌع فإن المسمار ٌبقى ملكا له و مسمارا فً وسط الدار، و

كان  1991إن اشترى المالك الجدٌد كل البٌت فإنه ال ٌستطٌع التمتع به كلٌا. و فً السٌاق السٌاسً لسنة  العبرة هً أنه حتى و

إلسبلمٌٌن الذي كان منه أتى "تشدد" ا الربٌس الشاذلً بن جدٌد مستعدا لترك السلطة لئلسبلمٌٌن شرٌطة أن ٌبقى ربٌسا للجمهورٌة، و

 ٌدل صراحة على اشتراط رحٌل الشاذلً للتمتع بكامل الحرٌة فً التصرؾ فً الحكم.
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خاصة وجود تلك  و 1988كانت تذكر بكٌفٌة عجٌبة بؤحداث أكتوبر  قد تعددت االستفزازات و و

 على المتظاهرٌن!المرٌبة التً كان راكبوها ٌطلقون النار بصفة عشوابٌة  السٌارات المدنٌة الؽرٌبة و

قد سلم عباسً مدنً للجنرال توفٌق أثناء أحد االجتماعات السرٌة التً عقدها شرٌط فٌدٌو ٌظهر  و

 هذه السٌارات المدنٌة المموهة تخرج بالفعل من المحافظة المركزٌة لشرطة الجزابر!.

الصالح محمدي الذي كذلك بهذه االستفزازات وزٌر الداخلٌة محمد  (FIS)ج.إ.إ/ قـد أخطر زعٌم و

هو التحقٌق الذي لم ٌشرع فً إجرابه أصال ألن حكومة حمروش سقطت بعد  وعـد بإجراء تحقٌق )و

 ذلك بؤٌام قلٌلة(.

جوان كان الوضع قد وصل إلى حالة انسداد كامل، وفً اللٌلة الموالٌة قامت قوات  3فً فجر ٌوم 

ً على المعتصمٌن إلخالء الساحتٌن العمومٌتٌن، وقد األمن بهجوم بالقنابل المسٌلة للدموع والسالح اآلل

)وقتٌل واحد من المهاجمٌن، وهو نقٌب من  حصلت مواجهات خلفت عشرات القتلى من بٌن المتظاهرٌن

( الجزابر العاصمة، وأخذت أماكنها فً مفترقات ANPالدرك الوطنً( كما اقتحمت دبابات )ج.و.ش/

 "الطرق االستراتٌجٌة".

جبر حمروش على تقدٌم استقالته بعد اختالفه مع الجنراالت حول التسٌٌر جوان أ 4فً  و

عشرٌن شهرا من  سقطت حكومته بعد واحد و توفٌق، و بلخٌر، و هم نزار، و "العنٌؾ" لألزمة، و

 العمل دون أن ٌتوفر لها الوقت الكافً إلتمام إصالحاتها المقررة.

هو ذا تتكسر أسنانه على صخرة الجنراالت  إن الشخص الذي قال ذات ٌوم "تمر أو تتكسر"ها

لم ٌتمكن هذا  الذٌن عوضوه بوزٌره للخارجٌة سٌد احمد ؼزالً الذي ظل دمٌة فً أٌدٌهم حتى رموه. و

التؽٌٌر على رأس السلطة من وضع حد للمشادات، كما لم تتمكن ألوٌة مكافحة الشؽب من السٌطرة على 

 الوضع أبدا.

  

  

أجل موعد إجراء االنتخابات  فرض منع التجول، و أعلنت حالة الحصار، و 1991جوان  4ٌوم 

انتخابات التشرٌعٌة إلى ما بعد ستة أشهر، ولقد كانت مهمة ربٌس الحكومة الجدٌدة هً التحضٌر إلجراء 

( هو الذي تكفل بهذا الملؾ! فقد تمٌز شهر جوان SM"نظٌفة ونزٌهة"، لكن فً الواقع نجد أن الـ)أ.ع/

بمواجهات مستمرة بٌن قوات األمن واإلسالمٌٌن، رؼم النداءات إلى التهدبة التً ظل ٌصدرها عباسً 
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زٌادة على ذلك فإن  من، وعلً بن حاج مطالبٌن مناضلٌهما بعدم الرد بالعنؾ على قوات األ مدنً و

( تهدبة النفوس، فً حٌن كان المشكوك FIS( كانوا دابما ٌطلبون من قابدي )ج.إ.إ/SMضباط الـ)أ.ع/

 اعتقال. فً أنهم "المحركون" محل توقٌؾ و

( فً عٌن النعجة، كانت هناك وحدات قتالٌة ووحدة مظلٌٌن قد استقدمت CFTفً مقر )ق.ق.بر/

قى فً حالة استعداد وتؤهب لمواجهة أي طارئ! وتم توقٌؾ العدٌد من قادة من الجنوب لتتموقع وتب

 ( بمن فٌهم علً جدي، بل وحتى الالعب الدولً صالح عصاد.FIS)ج.إ.إ/

إن قـرار اعتقال اإلسالمٌٌن الذٌن كان من المحتمل أن ٌحملوا السالح قد اتخذ فً االجتماع األول 

كان هذا األخٌر  فً مكتب المقـدم إبراهٌم فضٌل الشرٌؾ، و الذي عقدنـاه بعد إعالن حالة الطوارئ

 السـاعد األٌمن للجنرال محمد العماري قابد القوات البرٌة، و (، وCFTوقتها قابـد األركان فً )ق.ق.بر/

قٌـادة األركان العامة للجٌش، فإن  ( وMDNبما أن هـذا األخٌر كان ٌقضً كل وقته فً مكاتب )و.د.و/

لحصار قد عهد بها إلى المقدم فضٌل الشرٌؾ الذي كان "العسكري الجٌد" المإهل لفعل كل إدارة حالة ا

 شًء فً عٌن النعجة.

" تابعة لوزارة الداخلٌة( DGSNعند استعادة القوابم من الدرك الوطنً، ومن الشرطة )"م.ع.أ.و/

)لم ٌكن بحوزتها إال  الحظنا أن هذه األخٌرة لم تكن لدٌها أٌة فكرة عن تنظٌم الشبكات اإلسالمٌة

معلومات عامة عن إسالمٌٌن مخبر عنهم أو استجوبوا أثناء منع التظاهرات الثقافٌة أو الموسٌقٌة. فمن 

فً  1100)وقد انتقل هذا الرقم إلى  1991بٌن سبعمابة اسم نشٌط خطٌر تم إحصاإهم أخٌرا فً جوان 

%  75% و 20% والدرك  5لكاد ( باDGSN( لم تحمل منها قابمة الـ )م.ع.أ.و/1992ٌناٌر 

 !( بجمٌع مصالحهاDRSلـ)ق.إ.أ/

إن الهٌكل المسمى )قٌادة العملٌات األساسٌة التً ستصبح فٌما بعد المركز القٌادي للعملٌات 

 إعداد الخالصات و سٌكلؾ فً المستقبل بجمع المعلومات، و ( كان وقتها حدٌث النشؤة، وPCO)م.ق.ع/

المكلؾ  51 مخطط العملٌات للقٌادة. لقد عٌن الرابد عبد القادر بن عاٌشة كمسإول وحدة الكوماندوس

كذلك وحدة تدخالت الدرك  (، فً وحدة تدخالت الشرطة، وGISدعم )م.ت.خ/ بحفظ النظام و

 )الحواجز، المداهمات، التوقٌؾ(.

 

 مة إلى كامبودٌا على رأس أول وحدة جزابرٌة للقبعات الزرق.سٌحل محل الرابد محمد بن عبد هللا الذي سافر فً مه( 40
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 إن مإسسات القٌادة لم تكن مع ذلك جاهزة إلطالق عملٌة واسعة فً صفوؾ اإلسالمٌٌن، و

 وجٌه لإلقدام على ذلك مخافة أن تجلب علٌهم (، لم ٌكن فً القٌادة أي سبب جدي وFISاالنتهاء بـ)ج.إ.إ/

تبٌن أن دٌمقراطٌة الواجهة لم تكن إال وسٌلة للتؽطٌة على الطابع  وسخط الرأي العام العالمً، 

لذلك لم ٌكن  االستبدادي للنظام! لقد حاول الجنراالت بكل الوسابل تجنب الظهور فً مقدمة الحلبة، و

واردا لدٌهم القٌام بانقالب عسكري، فدابما ٌوجد "مدنٌو الخدمة" لضمان التسٌٌر العادي للمشاكل 

 مكبرٌن لصوتهم! االقتصادٌة أو لٌكونوا ناطقٌن باسمهم، و ة واالجتماعٌ

االضطهاد التً كلفنا بها كانت أساسا ذات طابع تحذٌري أو إنذاري، بحٌث  إن عملٌات القمع و

لذلك لم ٌتم إلقاء القبض إال على ثالثمابة من بٌن سبعمابة الذٌن كانوا فً قابمة  تحضر ما سٌؤتً، و

 بالموازاة مع ذلك قام رجال الشرطة و . و1991ٌولٌو  تقلوا خالل شهري جوان وقد اع "المطلوبٌن" و

الذٌن سٌطلق سراحهم  ( وFISالدرك بإٌقاؾ عدة آالؾ من المناضلٌن العادٌٌن أو المتعاطفٌن مع )ج.إ.إ/

قد توخى رإسابنا بذلك عدة أهداؾ: تخوٌؾ النشطاء من التٌار  تدرٌجٌا فً األسابٌع الالحقة. و

سالمً، والتحقق من امتثال أعضاء قوات األمن لتطبٌق أوامرهم، وتكوٌن بطاقٌة بؤسماء اإلسالمٌٌن اإل

 1992بما أنهم قد سجلت أسماإهم فسٌضطرون إلى الدخول فً السرٌة ابتداء من ٌناٌر  "المشبوهٌن" )و

 لإلفالت من التوقٌؾ التعسفً(.

ٌا قام "المنشقون" من أعضاء قٌادة موازاة مع ذلك، وبتعلٌمة من الجنرال توفٌق شخص و

( وهم أحمد مرانً، الهاشمً سحنونً، وبشٌر فقٌه بإدانة "مخاطرة" عباسً مدنً وعلً بن FIS)ج.إ.إ/

 حاج واتهامهما "بإثارة الفتنة بٌن الجزابرٌٌن" أثناء حصة تلفزٌونٌة مرتجلة.

خاصة  سم "اإلستبصالٌٌن" )ولقد كان قادة الجٌش منقسمٌن، فهإالء الذٌن سٌعرفون فٌما بعد با

الجنراالت العربً بلخٌر، خالد نزار، محمد العماري، محمد التواتً( كانوا ٌرٌدون دفع اإلسالمٌٌن إلى 

لكن لم ٌكونوا متؤكدٌن  ( نهابٌا، وFISمن ثمة حل )ج.إ.إ/ الثورة لٌتسنى لهم قهر "الحركة الثورٌة" و

   حتى و مواجهة الؽضب الشعبً! ( علىANP)ج.و.ش/مدى تصمٌم  الوحدات العسكرٌة، و رد فعل من

 ( ثم مواصلة سٌاسة الدهورة وFISٌحضروا لذلك بكٌفٌة جٌدة، قرروا كمرحلة أولى، توقٌؾ قادة )ج.إ.إ/

إقصابه بصفة نهابٌة  تعفٌن األوضاع فً انتظار اللحظة المناسبة لنزع األهلٌة عن حزب عبـاسً مدنً و

 من الساحة السٌاسٌة.

إسماعٌل فقد ظال ٌعتقدان دابما فً إمكانٌة  ( الجنرالٌن توفٌق وDRSالنسبة لربٌسً )ق.إ.أ/أما ب

أن اللجوء إلى "الوسابل الثقٌلة" ٌعنً التدخل العسكري ال ٌنبؽً أن ٌتم إال فً  ( وFISتدجٌن )ج.إ.إ/

 حاالت الضرورة القصوى.



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
109 

 
  

 وقائع سنوات الدم

ذاته، مع جهود عمالبهم المدسوسٌن ٌرٌان أن االنشقاق الحاصل داخل الحزب  لقد كانا واثقٌن و

ٌسمح  الضؽط )التوقٌفات، أنواع الحظر المختلفة...( سٌضعؾ هذا الحزب، و كذلك الصحافة و فٌه و

حزب التجدٌد الجزابري...الخ أن تشكل قوة "عازلة " بٌن  و( RCD)ت.م.ث.د/ألحزاب أخرى كـ

 قرار توقٌؾ الشٌخٌن. (. فبحكم هذا التحلٌل انضموا إلىFLN( و)ج.ت.و/FIS)ج.إ.إ/

بؤمر من الجنرال خالد نزار وزٌر الدفاع الوطنً، قام العقٌد براهٌم فضٌل الشرٌؾ بتكلٌؾ  و

كل األشخاص  توقٌؾ عباسً مدنً، و فً نهج شاراس، و (FISوحدة كوماندوس بتطوٌق مقر )ج.إ.إ/

جوان الرابد عمار ڤطوشً بتوقٌؾ علً  29الموجودٌن معه فً حٌن أمر العقٌد إسماعٌل العماري ٌوم 

 بن حاج الذي كان ٌوجد فً القبة.

( بتطوٌق مقرات GIS)م.ت.خ/جوان قامت وحدة مظالت مرفوقة بعناصر من  30ٌوم 

قد تمكن البعض اآلخر من  ض أوفٌابه )ونسفوا الباب قبل أن ٌعتقلوا عباسً مدنً وبع ( وFIS)ج.إ.إ/

الهروب من بٌنهم قمر الدٌن خربان الذي لجؤ إلى القصبة( كل الوثابق التً لم ٌتم تدمٌرها قد صودرت 

 (.SMبؽرض استؽاللها من طرؾ الـ)أ.ع/

فً الٌوم ذاته نصب الرابد عمار ڤطوشً شركا لعلً بن حاج: بما أن المواجهات لم تتوقؾ فقد  و

ألنه الشخص الوحٌد الذي ٌنصت إلٌه كل  فً الهاتؾ أن ٌتدخل فً التلفزٌون لٌدعو إلى التهدبةترجاه 

 بالمقابل ٌستطٌع أن ٌستعمل حقه فً الرد لتفنٌد مزاعم و ٌطٌعونه، و ٌستجٌبون لندابه، و اإلسالمٌٌن، و

الحزب بإشعال نار ( )مرانً، سحنونً، فقٌه( الذٌن اتهموا قابدي FISادعاءات المنشقٌن عن )ج.إ.إ/

جاهال بتوقٌؾ  الفتنة داخل الشعب الجزابري. سذاجتا من علً بن حاج الذي صّدق كالم مخاطبٌه، و

شخصٌن آخرٌن من قادة الجبهة إلى مقر  عباسً مدنً فً تلك اآلونة قدم مسرعا برفقة كمال ڤمازي و

دم تحدي قوات األمن. ؼٌر أنه ( إللقاء كلمة كما هو متفق ٌطلب فٌها من مناضلٌه عENTVالـ)م.و.ت/

مرافقٌه الثالثة من طرؾ  ( حٌث ألقً علٌه القبض هو وENTVاستقبل فً المدخل الربٌسً للـ)م.و.ت/

حمو بلوٌزة، فسٌق علً بن حاج إلى مركز عنتر حٌث قضى اللٌلة هناك قبل  الرابدٌن عمار ڤطوشً و

 أن ٌحول فً الٌوم التالً إلى السجن العسكري بالبلٌدة.

( قد أوقفوا دون أي أمر قضابً ) بإلقاء القبض علٌهم (  ٌكون قد FISنبٌن هنا أن قادة )ج.إ.إ/ و

سلم من أٌة جهة كانت، مما ٌشكل اعتداءا صارخا على قوانٌن الجمهورٌة التً لم تطرح أي مشكل 

 للجنراالت "حماة الدٌمقراطٌة" و"الحرٌة" و"قوانٌن الجمهورٌة".
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( أن DRSظن رإساء )ق.إ.أ/ 52 بن حاج السجن الشٌخان الزعٌمان عباسً وبعد أن أودع  و

التعببة، التً ٌملكها زعماء الحزب  ( قد قطع رأسها، واستهانة منهم بالقدرة على التجنٌد وFIS)ج.إ.إ/

اسمه الحقٌقً لونٌس  محمد السعٌد )و فً مقدمتهم عبد القادر حشانً، و الذٌن بقوا خارج القضبان، و

تتفرق أثناء التشرٌعٌات المقررة  بلقاسم( فقد كانوا مقتنعٌن بؤن نتابجها االنتخابٌة ال ٌمكنها إال أن تتفتت و

( لم ٌقوموا بؤٌة مقاومة كما أنهم FISزٌادة على ذلك فإن مناضلً )ج.إ.إ/ و 53 1991دٌسمبر  26لٌوم 

بدٌها الربٌسٌٌن، فترجم أصحاب القرار هذا القٌام بالمظاهرات بعد توقٌؾ قا لم ٌلجإوا إلى إثارة الشؽب و

( لتفجٌر DRSتكثٌؾ األعمال السرٌة التً ٌقوم بها )ق.إ.أ/ الفتور بؤنه نوع من التشجٌع على مواصلة، و

( من الداخل بإذكاء عوامل الشقاق داخلها )بواسطة العمالء المؽروسٌن فً قٌادتها( كالتقسٌم FIS)ج.إ.إ/

ن(، واالتجاه "السلفً" )عالمٌٌن وأكثر محافظة( أو بٌن أنصار المشاركة فً بٌن دعاة "الجزأرة" )وطنٌٌ

 عباسً مدنً و أنصار المقاطعة أو المشاركة المشروطة بإطالق سراح علً بن حاج و االنتخابات و

بالتوازي مع ذلك كله كانت مراهنة مخططٌنا قابمة على فكرة تشجٌع األحزاب اإلسالمٌة األخرى 

أو  1990" للشٌخ محفوظ نحناح الذي كان قد قاطع انتخابات جوان MSP"حمس/ المعتدلة )كـ

( فً حالة دخولها إلى FIS"النهضة" للشٌخ عبد هللا جاب هللا( إلنقاص األصوات من رصٌد )ج.إ.إ/

 دٌسمبر. 26االنتخابات المقررة فً 

 

 

 

 

سنة سجن نافذة لكل واحد منهما بتهمة  12بالبلٌدة ٌقضً بـ ، صدر حكم ضدهما من المحكمة العسكرٌة 1992ٌولٌو  15فً ( 44

هو ما نعت  قٌادته و "ارتكاب جرابم ضد أمن الدولة" و"المساس باالقتصاد الوطنً" )حٌث اتهما بالتحرٌض على اإلضراب و

جبرٌة؛ أما علً بن حاج لٌوضع مباشرة تحت اإلقامة ال 1997ٌولٌو  15"بالعصٌان المدنً"(. سٌتم إطبلق سراح عباسً مدنً ٌوم 

 .2003ٌولٌو  03سٌتم اإلفراج عنهما نهابٌا ٌوم  فسٌبقى فً السجن حتى نفاذ الحكم. و

قد قمت فً الشهور  فٌما ٌخصنً، فإنً لم أكن موافقا على هذا التحلٌل ولهذا السبب كنت ضد إقامة االنتخابات التشرٌعٌة: و( 48

 –( ANP( أو قٌادة أركان )ج.و.ش/DRSسواء )ق.إ.أ/–هذا االتجاه، محذرا القٌادة العسكرٌة  الموالٌة بإعداد العدٌد من التقارٌر فً

 من احتمال حصول الئلسبلمٌٌن على فوز كاسح.
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اقتناعا من ربٌس الحكومة الجدٌد سٌد احمد ؼزالً )وهو بٌدق بسٌط فً رقعة شطرنج أصحاب 

( فقد كان متؤكدا بؤن حظوظ الـ DRSالقرار من الجنراالت( بهذا التحلٌل الخاطا لمصالح )ق.إ.أ/

هو  % من األصوات و 30عملٌات اإلضعاؾ هذه لن تتجاوز فً أحسن األحوال نسبة ( بعد FIS)ج.إ.إ/

لهذا السبب قرر بدون شك صادقا، االلتزام بتنظٌم  "الخط األحمر" الذي كان قد رسمه له الجنراالت، و

بقً ٌ ( "دٌمقراطٌا"، وFISانتخابات "نظٌفة ونزٌهة" فً دٌسمبر، لٌتمكن بواسطتها من تجاوز الـ )ج.إ.إ/

 فً نفس الوقت على الوضع كما هو لٌّمكن النظام من المحافظة على مصالحه "العلٌا" فً السلطة و

 األعمال...! المال و

لبلوغ هذا الهدؾ )الذي من أجله عٌن ربٌسا للوزراء" كما أكد ذلك"( فقد اعتمد سٌد احمد  و

( أثناء FISي( على انفجار )ج.إ.إ/العمار أولٌاء نعمته )الجنراالت بلخٌر، نزار، توفٌق، و ؼزالً و

ٌولٌو، لكن تٌار الجزأرة بقٌادة عبد القادر حشانً فرض  26و 25مإتمرها الذي انعقد فً باتنة ٌومً 

شوشت على  قد أخلطت كل أوراقهم و هو ما ال ٌخدم مصالح الجنراالت و نفسه بهذه المناسبة، و

أكثر  االستؽالل من المتطرفٌن السلفٌٌن، و ستخدام وتوقعاتهم، ذلك أن أقطاب الجزأرة أقل "قابلٌة" لال

 اإلٌقاع فً الشراك. استعصاء على التروٌض و منهم حنكة و

كهجوم مضاد على هذه النتٌجة ؼٌر المتوقعة قام الجنراالت بتكلٌؾ ربٌس الحكومة بشق  و

مركب إقامة فخم  هو على هذا األساس بدأ تنظٌم ندوة وطنٌة فً قصر الصنوبر )و (، وFISالـ)ج.إ.إ/

كلم عن  20ٌبعد بحوالً  مخصص للطبقة الحاكمة، ٌقع على شاطا البحر من الناحٌة الؽربٌة و

 (.FISقد حرص على عدم دعوة )ج.إ.إ/ العاصمة( لتحضٌر االنتخابات، فجمع كل األحزاب السٌاسٌة، و

متوازٌتٌن تجاه  بإطالق عملٌتٌن( DRSثم قام ربٌس الحكومة "الموجه" دابما من )ق.إ.أ/

اإلسالمٌٌن، واحدة علنٌة وأخرى سرٌة. فبعد توقٌؾ عباسً وبن حاج، كلؾ أحمد مرانً وسعٌد قشً 

(، والمطرودٌن من الحزب أثناء مإتمر باتنة( بالعمل FIS)القابدٌن السابقٌن المنشقٌن عن قادة )ج.إ.إ/

ٌن المناهضٌن ألطروحة الشٌوخ على "استرجاع" المسإولٌن والمناضلٌن اإلسالمٌ 1991طوال خرٌؾ 

 دٌسمبر. 26كً ٌقوموا بحملة لصالح الدعوة إلى مشاركة جبهة ضعٌفة فً انتخابات 

فً سبتمبر قام الوزٌر األول توازٌا مع ذلك بإرسال مبعوثٌن مقترحٌن من إدارة المخابرات أال  و

 ألنهما كانا ضرٌرٌن( و زبدة بن عزوز )المكنٌٌن "بالشٌخٌن األعمٌٌن" هما الهاشمً سحنونً و و

قد كان هذا األخٌر  ( فؤرسال للقاء سعٌد مخلوفً، وFISاالثنان كانا من "عٌوننا" داخل قٌادة )ج.إ.إ/



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
112 

 
  

 وقائع سنوات الدم

هو كما سبق أن  (، وANPضابطا سابقا برتبة مالزم أّول، ٌعمل فً المحافظة السٌاسٌة للـ)ج.و.ش/

قد اقترب من  علً بن حاج، و مدنً وكان على خالؾ مع عباسً  ( وFISقلت، من مإسسً )ج.إ.إ/

كان بدون شك ٌجهل أن هذه  فً الخفاء من جدٌد، و (2MIAالبوٌعلٌٌن القدامى إلعادة بعث )ح.إ.م/

 (.DRSاألخٌرة مستخدمة من )ق.إ.أ/

 سعٌد مخلوفً، و فقد تم اللقاء فً الشرٌعة على مرتفعات البلٌدة، بٌن مبعوثً سٌد احمد ؼزالً و

لوب القبض علٌه من مصالح األمن بصفة رسمٌة منذ شهر ماي، بسبب كتٌبه "التخرٌبً رؼم أنه كان مط

" الذي دعا فٌه اإلسالمٌٌن إلى العصٌان المدنً، فقد قدما له عرض سٌد احمد ؼزالً بجعله ربٌـسا للـ 

ضامنٌن له وضع كل الوسابل الالزمة تحت تصرفه،  مطمبنٌن إٌاه، و -طبعة جدٌدة-( FIS)ج.إ.إ/

 إخراجه إلى الوجود فً أقرب اآلجال الممكنة. موٌل هذا المشروع، ولت

لقد كان تحت ٌد ؼزالً، حتى ذلك الحٌن، سبعة عشر عضوا "متمردا" فً المجلس الشوري 

وضعوهم رهن إشارته  ( حولتهم مصالح المخابرات إلى العمل فً االتجاه المعاكس، وFISللـ)ج.إ.إ/

" الجدٌدة )أي جبهة إسالمٌة مزورة على ؼرار صناعة طاٌوان المؽشوشة لالنضمام إلى جبهة "طاٌوان

تمكٌنها من المشاركة فً االنتخابات "النظٌفة  المقلدة للصناعة الحقٌقٌة، فً البلدان المتقدمة فً العالم( و

إباء  صرامة و النزٌهة" ؼٌر أن هذا الضابط المتمرس المتفرس مخلوفً ٌرفض العرض، بصراحة و و

 جفاء، وصل إلى حد اإلعالن بؤنه لوال خشٌة هللا، ألمر رجاله بذبح ذٌنك المبعوثٌن الخاصٌن، زبدة، و و

سحنونً )هذه األقوال التً لم ٌبلػ إلى علمً أنها أعلنت للعامة حتى هذه اللحظة، قد قٌلت أمام أحد 

رات النظام، الستهداؾ رجالً الحاضر فً المحادثات( ثم بعد ذلك حـرر مخلوفً بٌانا ٌدٌن فٌه مناو

قد أرسله فً نفس الٌوم إلى الٌومٌة العربٌة " المساء" التً نشرته فً الٌوم  إفشال المشروع اإلسالمً، و

كتعبٌر عن هذه الؽصة الخانقة لربٌس الحكومة الذي لم ٌهضم هذا الفشل الذرٌع فصب جام  التالً. و

 لمدة أسبوع كامل!ؼضبه على هذه الٌومٌة التً أمر بمنعها من الصدور 

إن ربٌس الحكومة لم ٌدرك بؤن الشعب ٌرفض هإالء القادة "الطاٌوانٌٌن" المفروضٌن علٌه 

أنه مهما تكن طرٌقة االنتخاب سواء تحرٌؾ التقسٌم اإلداري للدوابر االنتخابٌة أو  النفاق، و بالتحاٌل و

حرا فال تكون نتابجه إال فً صالح التلفٌق، فإن االنتخاب إذا كان  أي شكل آخر من أشكال التزوٌر و

، قد بلؽت 1991ٌجب القول بؤنه أثناء ذلك الخرٌؾ من سنة  اإلسالمٌٌن الصادقٌن فً نظر الشعب! و

إسماعٌل العماري( بتنظٌم  -( أوجها، ففً سبتمبر قام الثنابً )العربً بلخٌرFISالحملة ضد )ج.إ.إ/
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إضعاؾ مكانتها فً  ( وFIS"كسر" شوكة )ج.إ.إ/ فً نادي الصنوبر بهدؾ 54جمعٌة لرإساء الزواٌا 

قلوب الجماهٌر، والتقلٌل من سٌطرتها علٌهم، ورؼم محاوالتً أنا والنقٌب دحمان بن دحمان )مسإول 

"( إلخطار القٌادة بعدم جدوى تلك المبادرة SRA"متابعة" الصحافة الصادرة بالعربٌة فً "م.ب.ت/

ج السرطان بقرص من األسبٌرٌن( إال أن كل تلك المحاوالت لم )وهً أشبه ما تكون بمن ٌحاول أن ٌعال

تجد آذانا صاؼٌة لدى المسإولٌن المعنٌٌن، وكلفت النقٌب حسٌن إذن باالتصال بمدٌر الوكالة الوطنٌة 

الجزابرٌة للسٌاحة )إلعطاء( تذاكر عمرة مع اإلقامة لمسإولً الزواٌا المإثرٌن، قصد المساهمة فً 

 (.FISالمسلمٌن" اآلخرٌن على التصوٌت ضد )ج.إ.إ/ م لحث مرٌدٌهم " وإنجاح مخطط النظا

 

إن مهزلة الزواٌا هذه التً كانت محل تعالٌق ضافٌة من الصحافة قد أتبعت الحقا بؤخرى أكثر 

خٌالٌة. ففً أكتوبر وجهت دعوة إلى األمٌر محمد تركً الفٌصل آل سعود أخً الملك فهد،  ؼرابة و

كة الوهابٌة، إللقاء محاضرة فً نادي ربٌس المصالح السرٌة للممل عاهل المملكة العربٌة السعودٌة، و

قد كان العدٌد من  الصنوبر؛ لقد حضرت هذا الحدث الذي كنت، بطلب من رإسابً، منظمه األساسً )و

عناصر مصلحتً مبثوثٌن فً كل أرجاء القاعة( إنه حدث مدهش بالقدر نفسه الذي ٌدهشنا أن نعلم بعد 

ركً ذاته سٌتهم من مصالح أمرٌكٌة بؤنه أحد ممولً اثنتً عشرة سنة، من ذلك التارٌخ بؤن األمٌر ت

 تنظٌم القاعدة !

لقد كان األمٌر مدعوا بصفة رسمٌة من طرؾ الجمعٌة الشعبٌة للوحدة والعمل، وهً حزب 

سٌاسً مصنوع بؤمرنا، وتحت رعاٌتنا، لتزٌٌن الواجهة الدٌمقراطٌة، لكنها فً الحقٌقة كانت دعوة من 

 رال العربً.المصالح بمبادرة من الجن

القصة تعود إلى ما قبل ذلك ببضعة أشهر حٌث كان الجنرال خالد نزار قد قام بزٌارة إلى و

 

إبان فترة االحتالل شجعت فرنسا إقامة هذا المجلس من رجال الزواٌا لمزاحمة جمعٌة العلماء المسلمٌن، التً وجدها المستعمر ( 54
 ( الزواٌا أثناء الثورة، فقد تؽاضى عنها النظام بعد االستقالل.FLNاستنكرت )ج.ت.و/ بعدما و .قرٌبة جدا من األطروحات الوطنٌة
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أثناء مقابلة الملك فهد، لعب الجنرال على وتر تجاذب التؤثٌر الدابر بٌن  العربٌة السعودٌة، والمملكة 

مإكدا له بصفة  السعودٌٌن، فشرح للملك السعودي األخطار التً ٌمثلها التطرؾ اإلسالمً، اإلٌرانٌٌن و

هو ما ٌعنً بالضرورة  )و 1991( إلى صؾ العراق فً حرب الخلٌج ٌناٌر FISخاصة انحٌاز )ج.إ.إ/

 أنها ضد السعودٌة حلٌفة أمرٌكا التً وقفت إلى جانب الجارة الشقٌقة الكوٌت(.

نقل  ( وFISهكذا حصل نزار على الضمان من السعودٌة بتوقٌؾ مساعداتها المالٌة للـ)ج.إ.إ/ و

 هذه المساعدات لحساب حزب محفوظ نحناح )الذي أصبح ٌإخذ بعد ذلك دابما على نفقة جمعٌات البر و

 اإلحسان السعودٌة أثناء كل الزٌارات التً كان ٌقوم بها إلى الخارج(.

طبعا  –( لٌس DRSالذي تمت فٌه دعوة األمٌر السعودي من طرؾ )ق.إ.أ/ -إذن-هذا هو اإلطار 

هً  لكن بصفته األمٌن العام لرابطة العالم اإلسالمً، و لمصالح الخاصة السعودٌة، وبصفته ربٌس ا –

مإسسة تعمل على نشر اإلسالم فً العالم. واؼتناما لفرصة وجوده فً الجزابر، فقد دعاه الجنرال بلخٌر 

ام من منظما على أحسن ما ٌر كل شًء كان منسقا و أقام له مؤدبة عشاء على شرفه، و إلى الرباسة و

فقد استؽلت كما ٌنبؽً تلك الفرصة التً تزامنت مع تدهور العالقات بٌن  .طرؾ المصالح الجزابرٌة

( الذٌن كانوا قد أدانوا تدنٌس الجنود األمرٌكٌٌن لألراضً اإلسالمٌة FISقادة )ج.إ.إ/ السعودٌٌن و

لى العراق فً حٌن قام ذهب علً بن حاج إ 1991وقفوا إلى جانب صدام حسٌن )ففً ٌناٌر  المقدسة، و

 عباسً مدنً برحلة إلى إٌران(

قد صرح  ( وDRS% من إطارات )ق.إ.أ/ 95أثناء هذه المحاضرة كان الحضور مكونا بنسبة 

ملٌون دوالر لحزب  1990األمٌر تركً بهذه المناسبة أن المملكة العربٌة السعودٌة قد أعطت سنة 

فً الٌوم التالً كان هذا "اإلفشاء" على الصفحات  و عباسً مدنً عن طرٌق رابطة العالم اإلسالمً.

( تفرك FISالصحافة المناهضة للـ)ج.إ.إ/ أخذت األحزاب "الدٌمقراطٌة" و األولى للجرابد الجزابرٌة، و

كؤن  تشفٌا : إنه الدلٌل على التموٌل الخارجً الذي ٌعتبر بطبٌعة الحال مخالفا للقانون! و أٌدٌها فرحا و

هو قٌام إحدى الٌومٌات  ً حتى تقوم المصالح بإخراج مهزلة أخرى أكثر فضاحة، وهذا كله ال ٌكف

الجزابرٌة الفرنكفونٌة بنشر نسخة لصك بقٌمة ملٌون دوالر أمرٌكً، زعماً بؤنه هو الوسٌلة التً تم 

الخٌالً الذي ال ٌصدق على  هو األمر المختلق تماما و تحوٌل المبلػ بواسطتها من السعودٌٌن )و

اإلطالق، زٌادة عن أن هذه الصحٌفة لم توفد أي صحفً عنها لتؽطٌة المحاضرة، كما أن األؼرب من 

كلهم كانوا شهوداً على  ذاك، هو أن المحاضر لم ٌظهر أي صك للحاضرٌن فً القاعة، و كل هذا و

 ذلك(.!

" بعد أن فطبعا فً عهد سٌد احمد ؼزالً تقلصت مساحة هذه الصحافة الجدٌدة المدعاة "مستقلة

 كانت حرة نسبٌا فً عهد مولود حمروش:
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عجٌب من طرؾ مصالح  أصبح الصحفٌون محل تحرش رهٌب و 1991فمنذ صٌؾ 

، إما التعرض لعقوبات قضابٌة أو إدارٌة ( التً كانت ترؼمهم إما على التعاون معها، وDRS)ق.إ.أ/

فبة من "مرتزقة القلم" الذٌن افقدوا هكذا ظهرت إلى الوجود  التهدٌدات المختلفة، و كتعلٌق الصدور، و

 جدهم، و رجاال محترمٌن بصرامتهم، و المصداقٌة لهذه النقابة، التً بقٌت، مع ذلك تضم نساء و

 نزاهتهم.

بقٌادة النقٌب عز الدٌن عوٌس، ملحقة مباشرة بدٌوان  (DCEلقد تكفلت خلٌة على مستوى )م.ج.م/

العقٌد إسماعٌل العماري بإعداد التهدٌدات الكاذبة، إلجبار الصحفٌٌن على التجند وراء النظام، بالتخوٌؾ 

قد كانت تلك التحرشات ؼاٌة فً االنحراؾ: فمن  طرق التحرش المختلفة التً بدأوا ٌقعون ضحٌتها، و و

( أو مكالمات هاتفٌة مجهولة، بل حتى DRSسابل تهدٌد "إسالمٌة" من صنع )ق.إ.أ/ذلك مثال توجٌه ر

لتؤكٌد  قطع من الصابون لتخوٌفهم بؤن موتهم قد أصبح مبرمج من قبل األصولٌٌن. و إرسال أكفان، و

( بتروٌج الشابعات، بؤن "القابمة السوداء" التً تضم هإالء األشخاص DRSهذه الدعاٌة ٌقوم )ق.إ.أ/

 30( بعد إلقاء القبض على عباسً مدنً ٌوم FISمقرر قتلهم، قد عثر علٌها أثناء تفتٌش مقر )ج.إ.إ/ال

 جوان!

حتى العسكر،  المثقفٌن، و رجال القضاء، و هذه الطرق طبقت كذلك مع رجال الشرطة، و و

ٌة كان هذا ( ألن من بٌن جمٌع األحزاب السٌاسٌة اإلسالمFISبهدؾ تكوٌن "جبهة" معادٌة لـ )ج.إ.إ/

ٌمثل هاجسهم  (، وDRSمصالح )ق.إ.أ/ األخٌر هو الوحٌد الذي ٌحظى باهتمام خاص من الجنراالت و

 شؽلهم الشاؼل! الدابم و

" )للشٌخ محفوظ نحناح( و"النهضة" )للشٌخ عبد هللا جاب هللا( MSPفً الوقت الذي كانت "حمس/

أصحاب القرار تجاه هإالء الشٌوخ هذا التصرؾ المفضوح من  فً منجى من ذلك االستهداؾ، و

"الضرار" لٌس من أجل سواد عٌونهم، أو حبا فً " اعتدال " أو "رزانة " هذا اإلسالمً دون ذاك )ألن 

لكن هذا الترجٌح والتفضٌل المإقت، حتمته  كل اإلسالمٌٌن ملة واحدة فً قرارة أنفس األعداء( و

توزٌع أصواتهم اقتناعا من  فوؾ الناخبٌن، وتشتٌت ص المنهجٌة، لتفتٌت و الضرورة المرحلٌة و

 الصؽار! الكبار، قوة للضعفاء و )أصحاب القرار( بؤن فً إضعاؾ األقوٌاء و
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سعٌد قشً  حمد مرانً وأ( بقٌادة FISفٌما كانت تتواصل مساومات سٌد احمد ؼزالً مع )ج.إ.إ/

 على المستوى الخفً بقٌادة الشٌخٌن الضرٌرٌن )بن عزوز زبدة و على المستوى القانونً الظاهر و

كمال عبد الرحمان مستمرٌن فً وضع األساس  هاشمً سحنونً( كان العقٌدان إسماعٌل العماري و

تشهد على ذلك عملٌة فً ؼاٌة الؽرابة  إلنشاء مقاومة إسالمٌة مسلحة فً الجبال )توقعا ألي طارئ!( و

، وكنت على عالقة مباشرة بها، فقبل رفع حالة الحصار، تلقٌنا معلومات من 1991وقعت فً سبتمبر 

لوءة برادٌوات ال سلكٌة من ( تفٌد بؤن حاوٌة ممFISأحد مصادرنا العاملة فً بلدٌة القبة التابعة للـ)ج.إ.إ/

الموجودة فً  عتاد آخر مختلؾ، مودعة فً أحد المخازن التابعة للبلدٌة المذكورة و نوع طالكً والكً و

 هو حً فً ضواحً العاصمة(. جسر قسنطٌنة )و

كنت مازلت وقتها بعٌن النعجة فً إطار إدارة حالة  بعد التؤكد من صحة هذه المعلومات، و و 

 المعدات. إعداد خطة تدخل بفصٌل من رجال المؽاوٌر، لحجز هذه التجهٌزات والحصار، تم 

لكن فً الوقت الذي كنا قد بدأنا التحضٌرات إلنجاز العملٌة، إذا بالعقٌد إسماعٌل العماري ٌطلب  و

( الذي SRAبعض الضباط من )م.ب.ت/ ( وGISمنً أال أرسل لهذه العملٌة إال عناصر من )م.ت.خ/

 (.DRSقد بدا جلٌا أنه كان ٌرٌد أن ٌبقً اإلشراؾ عن هذه العملٌة محصورا فً)ق.إ.أ/ وأشرؾ علٌه، 

سبتمبر( وحوالً الساعة الثامنة مساء كانت  24ٌومان أو ثالثة قبل رفع حالة الحصار )وقع ٌوم 

أدوات  كل االستعدادات قد تمت. المستودع كان عبارة عن حظٌرة واسعة مستعملة لوضع العتاد و

حوالً  ( وGISة الطرق التابعة لبلدٌة القبة، )اقتحم المكان بحوالً عشرٌن عنصرا من)م.ت.خ/مصلح

 لم ٌكن ٌوجد فً المكان أحد، و التفتٌش، و ( موزعٌن بٌن المراقبة وSRAعشرة ضباط من )م.ب.ت/

 تتمثل فً أجهزة إرسال بعد بضعة دقابق من التفتٌش تم العثور على التجهٌزات المخبر عنها و

تطلبت العملٌة حوالً نصؾ ساعة، حمل كل ذلك العتاد  ،عتاد اتصاالت، وطالكً والكً... واستقبال، و

 فً نهاٌة العملٌة التً أشرفت علٌها شخصٌا رفقة الرابدٌن: عمار ڤطوشً، و و على شاحنة عسكرٌة،

 حو عٌن النعجة، وحمو بلوٌزة، تعجبت عندما الحظت أن الشاحنة المحملة بالعتاد المحجوز، لم تتجه ن

( CFTفً طرٌق عودتً إلى مقر )ق.ق.بر/ ببن عكنون! و (CPOإنما اتخذت طرٌقها نحو )م.ر.ع/

حمو اللذان رافقانً إلى هناك، بؤن إسماعٌل فً انتظار الحمولة،  بعٌن النعجة، شرح لً الرابدان عمار و

ن حاضرا فً عٌن المكان اخبرنً بؤن لكنً كنت اجهل االتجاه النهابً للشاحنة، إال أن سابقً الذي كا و

 الشاحنة اتجهت بكل حمولتها بعد مرحلة بن عكنون إلى البلٌدة.
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لحظتها ظننت أنها ذهبت إلى إدارة اإلمداد، أو إدارة االتصاالت التابعة للناحٌة العسكرٌة األولى، 

المعدات قد  التجهٌزات ولكننً الٌوم أستطٌع أن أجزم بدون أن ٌساورنً أي شك فً ذلك، بؤن كل تلك 

أرسلت إلى المناطق المعدة الستقبال المقاومة اإلسالمٌة المسلحة، لتستعمل، كوسابل اتصاالت، من 

( FISالدلٌل على ذلك أنه لم ٌإمر بإجراء أي تحقٌق مع مسإولً )ج.إ.إ/ طرؾ "إرهابًٌ" المستقبل! و

ؼٌر طبٌعً )من المحتمل أن ٌكون الذٌن قاموا هو أمر  الذٌن قٌل بؤنهم قد استوردوا هذه التجهٌزات، و

ببنت شفة حول هذا  من جهة أخرى فإن الصحافة لم تنبس بهذا االستٌراد هم من رجال إسماعٌل( و

 الموضوع، علما بؤنه لو كانت القضٌة بالفعل من صنع إسالمٌٌن حقٌقٌٌن فان "اكتشافا" من هذا النوع، و

أن الصحافة  الصفحات األولى فً الجرابد، خاصة و ار وبهذا الحجم، كان سٌتصدر جمٌع األخب

ٌتهمهم  "المستقلة" حٌنها كانت تترصد أي خبر أو حدث، مهما ٌكن صؽٌرا، إذا كان ٌتعلق باإلسالمٌٌن و

التشهٌر به فً كل مكان، كما شاهدنا ذلك فً عدة حاالت مما  أو ٌسًء إلٌهم، لتبادر إلى اإلعالن عنه و

 سبق ذكره!

أن هذه العملٌة تدخل فً إطار التحضٌر لتنظٌم مقاومة مسلحة من صنع  –إذن  –اضح فمن الو

ضمن هذا اإلطار أٌضا تم ترتٌب عملٌة فرار مصطنعة لخمسة أو ستة ضباط  هكذا و (، وDRS)ق.إ.أ/

( بالجزابر،)منهم محفوظ توات CPMIفً )م.ع.ر.ب/ ( بالبلٌدة وCRIصؾ عاملٌن فً )م.ب.تق/

، أنظر الفصل الثامن( 1994فرٌد عشً اللذٌن سٌصبحان ناببٌن لجمال زٌتونً، سنة  والمدعو جمال، 

كانت  و (.CPOالتً كان ٌعدها الـ)م.ر.ع/ (2MIAلاللتحاق بالمقاومة المسلحة المزورة للـ)ح.إ.م/

استخبارات تتكفل بالتموٌن،  تنظٌم شبكات دعم و المهمة المعهودة إلٌهم تتمثل فً تشكٌل خالٌا كامنة، و

الذٌن  (CPOكانت تتم بواسطة ضباط من )م.ر.ع/ ،االتصاالت... التسلٌح، الذخابر، العتاد الالسلكً و

إما إسالمٌٌن حقٌقٌٌن  اإلمداد "بالمجاهدٌن" الذٌن كانوا إما عمالء و كانوا ٌتكفلون بتعٌٌن األهداؾ، و

تم تنظٌم عملٌات أخرى  1992االنقالب العسكري فً ٌناٌر متالعب بهم لدفعهم إلى "االستشهاد". )بعد 

سؤعود  مارس، و إرسال أمواج جدٌدة من "الفارٌن" ما بٌن شهري ٌناٌر و من الفرار "تحت الطلب" و

إلى هذه المسؤلة فً الفصل السادس عند الحدٌث عن الطرق التً تستعملها هذه المجموعات المصنوعة 

 ."(DRSمن قبل "ق.إ.أ/
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على رإوس  هذه المرة تمت عالنٌة، و بعد ذلك بقلٌل حدثت عملٌة أخرى أكثر خطورة، و و

دوس" من اإلسالمٌٌن بمهاجمة قامت فرقة "كومان 29األشهاد، ففً آخر نوفمبر نشرت الصحافة أن ٌوم 

هو مركز حراسة حدودي ٌقع فً الجنوب الشرقً من البالد، أسفر الهجوم عن قتل سبعة  ثكنة قمار، و

أدٌنت باإلجماع من  ( وFISعسكرٌٌن من شبان الخدمة الوطنٌة. فً الحٌن ألصقت العملٌة بـ)ج.إ.إ/

ها التً قد تحدى ربٌسها عبد القادر حشانً ( نفسFISمن )ج.إ.إ/ من األحزاب السٌاسٌة، و الصحافة و

 ٌومها فً حدٌث متلفز الجنرال نزار أن ٌؤتً بؤي دلٌل ٌثبت تورط حزبه فً هذه القضٌة!

ذلك لسبب بسٌط ٌعود ألن هذه العملٌة كانت  لن ٌقدم على اإلطالق و بالفعل لم ٌقدم أي دلٌل، و و

الموجهٌن الخاضعٌن  اإلسالمٌٌن المخترقٌن و( التً استخدمت DRSمخططة من طرؾ )ق.إ.أ/

التً كانت تستهدؾ بهذه العملٌة  ، و1990لمقتضٌات تطبٌق "خطة نزار" التً وضعها فً دٌسمبر 

الذي عرفته حول هذه القضٌة فٌما بعد من طرؾ أحد  ( بصفتها حزبا سٌاسٌا! وFISتورٌط الـ)ج.إ.إ/

)التابع  ( بورڤلةCMIها رتبت أو دبرت بـ)م.ع.ب/، هو أن المإامرة برمت1995الضباط فً ٌولٌو 

فً الحقٌقة كان مقررا لهذه العملٌة أن تتم فً نهاٌة  " لكمال عبد الرحمان(. وDCSAللـ"م.م.أ.ج/

( على وشك أن تحصل على األؼلبٌة FISدٌسمبر ما بٌن دورتً االنتخابات، فً حالة ما لو كانت )ج.إ.إ/

 ل مبررا كافٌا لتدخل الجٌش حٌنبذ لتوقٌؾ المسار االنتخابً.هو ما كان سٌمث فً البرلمان، و

( المنقلب الذي FISؼٌر أن الخطة األولى كانت قد تؽٌرت كلٌة بفعل نفاد صبر مناضل الـ)ج.إ.إ/

( فً FISهو عمار لزهر، أحد منتخبً )ج.إ.إ/ ( القٌام بهذا العمل االستفزازي وDRSعهدت إلٌه )ق.إ.أ/

للوادي. فبدون أن ٌتلقى أٌة تعلٌمة من ضابط االستخبارات المشرؾ على توجٌهه،  (APC)م.ش.ب/

( فً إعالن مشاركة حزبه فً االنتخابات FISوبعد أن الحظ تردد عبد القادر حشانً زعٌم )ج.إ.إ/

التشرٌعٌة اتخذ عمار لزهر المبادرة بمشاركة مجموعة "أفؽان" بقٌادة عٌسى مسعودي )المدعو الطٌب 

نوفمبر. ففً تلك اللٌلة قام حوالً عشرٌن من  29محمد دهان للقٌام بتنفٌذ العملٌة ٌوم  انً( واألفؽ

( عبد الحمٌد بؽلً، FISربٌس المكتب المحلً للـ)ج.إ.إ/ "األفؽان" من ضمنهم ربٌس بلدٌة ڤمار ذاته، و

 ٌة صعوبة تذكر.الذخابر، دون أ بمهاجمة المركز الحدودي لقمار، وأخذ كمٌة معتبرة من األسلحة و

، ضابط منشق موجود حالٌا فً 2001لقد أكد لً حقٌقة هذه العملٌة فً خطوطها العرٌضة سنة  و

هو النقٌب أحمد شوشان )أنظر الفصل التالً( فحسب رواٌته كان توقٌت هذه العملٌة مختلفا عن  المنفى و

تندرج ضمن خطة تنفذ فٌها خمس أو  قال بؤنه علم وقتها بؤن عملٌة ڤمار الموعد المحدد له من قبل، و
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( آلخر نوفمبر، فً حالة ما إذا أكدت DCSAست عملٌات مماثلة كانت قد خططت لها )م.م.أ.ج/

ذلك بؽرض تبرٌر إلؽاء هذه االنتخابات أصال قبل أن تحصل  ( مشاركتها فً االنتخابات وFIS)ج.إ.إ/

إٌهامهم فً نوفمبر بؤن  ه العسكر، وأساسا، إال أن عبد القادر حشانً أفسد هذه الخطة بتضلٌل

من ثمة ألؽٌت العملٌات المقررة، ماعدا عملٌة ڤمار هذه، التً اتخذ  ( لن تدخل االنتخابات، وFIS)ج.إ.إ/

المسإول المحلً المبادرة من تلقاء نفسه بتنفٌذها بسبب عدم تلقٌه تعلٌمات واضحة من ضابط المخابرات 

 المشرؾ على توجٌهه!

( فً FISنوفمبر مشاركة )ج.إ.إ/ 14اجؤ عبد القادر حشانً كل الناس بإعالنه ٌوم ثم بعد ذلك ف

 ٌوما فقط!!  12االنتخابات التً لم ٌكن ٌفصل إجراء الدور األول منها سوى 

( مسإولٌة FISعلى أي حال فإن قضٌة قمار قد استخدمها النظام كذرٌعة لتحمٌل )ج.إ.إ/ و

العملٌة، بحكم أن المسإول عن العملٌة شخص منتخب ٌنتمً للحزب. كما استخدمها كذلك إلعطاء 

اإلشارة إلى فرق المؽاوٌر المظلٌٌن، للناحٌة العسكرٌة )بقٌادة الجنرال عبد الحمٌد جوادي( لٌهًء 

 من األبرٌاء( طوردوا و أٌضا الكثٌر لتصفٌة اإلسالمٌٌن حٌث أن كل المفترضٌن منفذٌن لهجوم ڤمار )و

قتلوا )خالل حملة صٌد حقٌقٌة "لإلسالمٌٌن" دامت عدة أسابٌع، قادتها وحدات المؽاوٌر فً ناحٌة 

 الوادي.

  

  

أي قبل ٌومٌن فقط من إجراء الدور األول لالنتخابات،  1991ر دٌسمب 24أو  23فً لٌلة 

على متن كل واحدة  ( بمركز عنتر ببن عكنون وCPOؼادرت سٌارتان مدنٌتان عادٌتان من )م.ر.ع/

منهما، أربعة ضباط صؾ حوالً الساعة العاشرة لٌال للقٌام "بدورٌة" فً مناطق خطرة : برج الكٌفان، 

هذه األحٌاء كانت معروفة بصفتها معاقل اإلسالمٌٌن الخطرٌن، إال أن ذلك لم الكالٌتوس، العاشور... 

حوالً الساعة الواحدة  ٌمنع القٌادة من إرسال هإالء العساكر الشبان إلى هذه المهالك بدون سالح. و

قبل أن ٌتمكن  صباحا فً نواحً برج الكٌفان، اقتربت سٌارة مشبوهة تسٌر ببطء من السٌارتٌن، و

ن ضباط الصؾ من تفحص وجوه أصحاب السٌارة المقتربة منهم، باؼتهم أحد ركابها بإطالق الشبا

قد كان من مصلحة  عٌارٌن نارٌٌن علٌهم عن قرب. فؤصاب أحد العساكر برصاصتٌن فً الرأس، و

لكنً نسٌت اسمه(،  ما أذكره هو أنه من ؼٌلٌزان و التقصً للنقٌب حسٌن، فتوفً بعد ذلك بقلٌل.)و
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حدث فً بنً مراد أٌاما قلٌلة قبل ذلك، عندما هوجمت ثكنة للدرك الوطنً، فقد  ا حدث فً ڤمار، وفمثلم

 كان من بٌن أولى ضحاٌا القابمة الطوٌلة القاتمة لألموات الذٌن لفظوا أنفاسهم أثناء آداء مهامهم!

( فً GIS)م.ت.خ/ و(DCE)م.ج.م/فً الٌوم التالً جمع العقٌد إسماعٌل العماري كل إطارات 

مطعم مركز عنتر، من أجل تحسٌسهم بخطر األصولٌة اإلسالمٌة التً لن ٌتردد أنصارها عن قتل 

لقد كان الهدؾ الواضح من ذلك الخطاب هو "تؤلٌبنا" على  العسكرٌٌن، بكل برودة دم كما قال، و

لحاضرٌن هو تحضٌرنا للمواجهة فً وقت الحق. لقد كان الشعور الؽالب حٌنبذ لدى ا اإلسالمٌٌن، و

( الذي أرسل ضباط صؾ شبانا إلى الموت، فً أحٌاء معروفة DCEالسخط على ربٌس الـ)م.ج.م/

( باألرواح البشرٌة DRSلكن لم أكن وقتها قد تحققت بعد من استهتار رإساء )ق.إ.أ/ بالخطر الداهم، و

" األمر " الذي ٌرٌدون أن  هو التً لٌس لها عندهم أٌة قٌمة أمام الشًء الوحٌد الذي ٌولونه اهتمامهم و

 ٌفرضوه.

على كل حال فابتداء من هذا االجتماع ؼرس فً أذهان العدٌد من اإلطارات، مفهوم " َتقُتل أو  و

 ما ٌزال قابما حتى هذه اللحظة! و ( منذ ذلك الوقت،DRSهو الشعار المرفوع من قٌادة )ق.إ.أ/ ُتقَتل " و
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شاحب الوجه خابر  55 ظهر الجنرال العربً بلخٌر وزٌر الداخلٌة 1991دٌسمبر  27فً لٌلة 

الذهول األوساط العلٌا ذلك  نتابج الدور األول لالنتخابات التشرٌعٌة. لقد عم االنشداه وهو ٌعلن  القوى، و

( كونه صّمم وراء مكتب دون مراعات للظروؾ الحقٌقٌة DRSللمرة الثانٌة ٌفشل مخطط )ق.إ.أ/ أنه و

 التً ٌعٌشها أفراد الشعب الجزابري.

 

 .1988أكتوبر  18لقد عٌن فً هذا المنصب ٌوم ( 44
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فحتى لو انخفضت نتابج االنتخابات هذه المرة بشكل محسوس مقارنة باالنتخابات المحلٌة لسنة 

( خرجت منتصرة من الدور األول، الذي سجلت خالله نسبة عدم مشاركة عالٌة FISفإن )ج.إ.إ/ 1990

ضوع تقسٌم إداري للدوابر االنتخابٌة مو رؼم وجود قانون انتخابات و ، و56 % من المسجلٌن( 41)

 ( لحسٌن آٌت أحمد )وFFSتفوقت علٌها حتى )ج.ق.إ/ ( قد تراجعت وFLNعلى المقاس، فإن )ج.ت.و/

( على ثالثة FLNهذا بسبب ؼرابة ذلك التقسٌم الشاذ للدوابر االنتخابٌة، فبالرؼم من حصول )ج.ت.و/

البرلمان(، ( من أصوات فإنها حصلت على مقاعد أقل منه فً FFSأضعاؾ ما تحصلت علٌه )ج.ق.إ/

كذا فوز نسبة من المترشحٌن الباقٌن فً الحلبة للدور  لقد كانت استقراءاتنا على أساس هذه النتابج، و

 %. 75( بنسبة FISالثانً، تإشر إلى أننا كنا نتوجه نحو تكوٌن برلمان ذي أؼلبٌة مسٌطرة للـ)ج.إ.إ/

مون أن ربٌس الجمهورٌة ٌملك إنها فرضٌة قرر الجنراالت استحالة حدوثها أبدا، مع أنهم ٌعل

أن ٌدفعوا ثمن  لكنهم رفضوا بعناد، طلب استشارات جدٌدة و و الصالحٌات الدستورٌة لحل البرلمان،

 أنه داهٌة ألن الربٌس الشاذلً بن جدٌد قد أثبت ٌرٌدوا أن ٌكرروا التجربة ثانٌة، لم المرحلة االنتقالٌة و

 . 57"ال ٌستطٌع "تؽٌٌر الشعب ( وFISن الشعب اختار )ج.إ.إ/خاصة أنه أدرك أخٌرا أن قسما معتبرا م و

 

 

  

 

صوت معبر  719 897 6 منتخب و  625 822 7صوت من أصل  222 260 3كرسً و  188( على FISتحصلت )ج.إ.إ/( 44

( FFS)ج.ق.إ/ قد تصدرت بفارق شاسع هذا ما لم ٌكن ٌمثل فً الحقٌقة سوى ربع المسجلٌن( ؛ و % )و47.27عنه، أي ما ٌعادل 

 612 1كرسً و 16( فتحصلت على FLN% أما )ج.ت.و/7.40صوت ما ٌعادل  510661كرسً و  25التً تمكنت من انتزاع 

صوت  309264هو ثبلثة كراسً و %؛ هذا باستثناء ما تحصل علٌه المترشحون األحرار، و23.38صوت ما ٌعادل  947

% 3األربعٌن الباقٌن فً الحلبة على أي كرسً بحٌث لم ٌتعد نسبة  ة ولم ٌتحصل أي من األحزاب األخرى الست %(، و4.48)

%؛ PRA "0.51%؛ "ح.ت.ج/MDA "1.02%، "ح.د.ج/RCD "1.51%، "ت.م.ث.د/MSP "2.78)"حمس/

%؛ أما باقً التشكٌبلت فكان بإمكانها  MAJD "0.21/ح.ج.ع.ت%؛ "PSD "0.22%؛ "ح.إ.د/PNSD "0.36"ح.و.ت.ت/

 %(0.08% و0.00اوح ما بٌن التباهً بنتٌجة تتر

معاد  عقب انتهاء الدور األول من االنتخابات، صرح الدكتور سعٌد سعدي، قابد )ت.م.ث.د( )حزب بربري مقرب من السلطة و( 44

تعجب على أمواج إذاعة القناة  % من األصوات المعبر عنها، و1.51لئلسبلمٌٌن بشراسة(، بعدما رأى أن حزبه لم ٌتحصل إال على 

 الثة قاببل:" أخطؤت فً المجتمع" ثم أصبح بعد ذلك واحدا من أكبر المتحمسٌن المناصرٌن إلٌقاؾ المسار االنتخابً.الث
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صدٌقة" دٌسمبر أن أقوم بدورة على األحزاب "ال 28لقد كلفنً العقٌد إسماعٌل العماري ابتداء من 

 أمرنً إمكانٌات احتمال إلؽاء االقتراع، و القضابٌة بؽاٌة تقوٌم الوضعٌة، و كذلك السلطات اإلدارٌة و و

التً تحضر  التً كنت عضوا فٌها بصفتً ممثال عن الجٌش، و 58بعدم المشاركة فً "لجنة االنتخابات" 

 ! هو ما ٌتضمن بداهة أن ذلك لن ٌتم للدور الثانً لالنتخاب، و

كذلك وزٌر الدفاع الوطنً خالد  بؤن الجنرال توفٌق شخصٌا، و (DCE)م.ج.م/قد بٌن لنا ربٌس ل

أنهما كانا ٌعتزمان تكلٌؾ ضباط آخرٌن  نزار كانا ٌشاركان فً إجراء االتصال بـ "المجتمع المدنً" و

لقوٌة ( )النقابة اUGTA( بربط االتصال مع عبد الحق بن حمودة ربٌس )إ.ع.ع.ج/DRSمن )ق.إ.أ/

 الصحافة و مع ممثلً مختلؾ الجمعٌات، و " والتً تخدم مصالح النظام( و FLNالتابعة لـ"ج.ت.و/

ذلك بؽاٌة االطالع على اآلراء لمعرفة كٌفٌة التعاطً مع الوضع الجدٌد.  كذلك أحزاب سٌاسٌة أخرى، و

هذا المشهد الذي ٌتكون تجنٌد "المجتمع المدنً" أصبح ضرورة مطلقة، الخلل الوحٌد فً  إن تعببة و

المنظمات التً كنا نعلم أن أصحابها من المتشٌعٌن نسبٌا ألصحاب القرار! هو  حصرٌا من الشخصٌات و

 ( حسٌن آٌت احمد الذي كان ٌناصر صراحة مواصلة المسٌرة االنتخابٌة وFFSموقؾ زعٌم )ج.ق.إ/

عبد الحمٌد  اح األمٌن العامأن جن ( كذلك كان منقسما وFLNمساومة، كما أن )ج.ت.و/ ٌرفض كل

هو صهر الربٌس الشاذلً بن جدٌد( كان بعٌدا عن أن ٌدٌن بالوالء للجنراالت، كما لم ٌكن  )و مهري

 مستعدا أٌضا لمساٌرتهم فً "تمحلهم".

 لقد قمت برفقة الرابد عمار ڤطوشً بزٌارة عبد الرحمان مزٌان الشرٌؾ والً والٌة الجزابر، و

محمد  ( وMSPمسإولً األحزاب كالشٌخ محفوظ نحناح )حمس/ لوزارة العدل، وكذلك األمٌن العام 

من التناقض حقا أن نجد  (، وRNAعبد القادر بلهاي )ت.و.ج/ ( وAPUAعباس عاللو )ج.ش.و.ع/

 تحمسا إللؽاء االنتخابات من "الرسمٌٌن"، فً حٌن أن التزوٌر رإساء األحزاب هإالء أكثر إلحاحا و

 

هذه اللجنة كانت السهر على توفٌر كل الوسابل المادٌة لبلنتخابات: مراقبة إذا كانت البلدٌات قد قامت بتحضٌر بطاقات إن مهمة (43

كذلك وضع الخطوط الهاتفٌة فً األماكن  المواصبلت قد أوصلت تلك البطاقات إلى أصحابها و إذا كانت مصالح البرٌد و الناخبٌن و

ضمان حماٌتها؛  صنادٌق االقتراع، للّسهر على طباعة البطاقات و خابٌة، مكاتب التصوٌت، بطاقات والبلزمة ؛ تحضٌر القوابم االنت

 المسإولٌن عن عملٌات الفرز، االشراؾ على التنظٌم األمنً لعملٌة االقتراع. اختٌار المراقبٌن و
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كان ٌسمح لنا  موقعنا حٌنبذ )و 59التخوٌؾ لم ٌإثر إال بشكل ضبٌل جدا، فً نتابج الدور األول  و

 بمعرفة ذلك أكثر من ؼٌرنا(.

دٌسمبر استقبل الربٌس الشاذلً بن جدٌد عبد القادر حشانً فً مقر رباسة الجمهورٌة  27فً 

لٌثبت له رؼبته فً احترام االختٌار الشعبً، مإكدا له من جدٌد قبوله " التعاٌش " مع الحكومة التً 

بٌة، فكان رد فعل الجنراالت خالد نزار، العربً بلخٌر، ُتجسد اإلرادة الشع سٌسفر عنها الصندوق و

( CFTفً مقر )ق.ق.بر/ 30و 28محمد العماري، هو عقد اجتماعٌن سرٌٌن لقٌادة الجٌش فً ٌومً 

قٌادة  (، وMDN، )و.د.و/(ANPفً عٌن النعجة، حٌث حضرهما كل الضباط السامٌن للـ)ج.و.ش/

قد دعا رإساء الجٌش، هإالء المشاركٌن بإلحاح فً  فردا، وهو ما ٌقارب الخمسٌن  األركان العامة، و

التوقٌع من قبل معاونٌهم( على نص ٌطالبون فٌه "خلع ربٌس الجمهورٌة الذي  االجتماع إلى التوقٌع )و

 ( إلى المشنقة ".ANPٌحاول بسٌاسته المورطة أن ٌبعث بضباط )ج.و.ش/

قد  ٌناٌر و 4فضٌل الشرٌؾ ٌوم  د صادق وحطت علما بهذه "العرٌضة" الؽرٌبة من العقٌأقد  و

( الوفً لواجبه و لرسالته، ANPدٌسمبر، وتتضمن ما خالصته أن ")ج.و.ش/ 29كانت مإرخة فً 

الدفاع على الطابع الجمهوري للدولة الجزابرٌة طبقا للدستور، و مواجهتا إلنحراؾ  ٌلتزم بالحفاظ و

سٌعارض بكل الوسابل إقامة "دولة إسالمٌة" لقد  ، وربٌس الجمهورٌة، ٌلتزم االضطالع بكل مسإولٌاته

أؼلبٌتهم من الفرنكفونٌٌن )المتعلمٌن باللؽة  علمت أن العرٌضة قدمت لكل الضباط "الموثوق فٌهم" و

قد كان قادة  و المدافعٌن عنها( حتى أن هذه العرٌضة قد حررت باللؽة الفرنسٌة وحدها، الفرنسٌة و

 ٌشرحون لهم الوضعٌة، و و ٌختلون بمرإوسٌهم من الضباط السامٌن –اط إمعانا فً االحتٌ –الجٌوش 

  عندما ٌحسون بتقبلهم الفكرة ٌطلبون منهم حٌنها التوقٌع على العرٌضة.! ٌسجلون ردود فعلهم و

لكنه لم  لقد كان وزٌر الداخلٌة الجنرال العربً بلخٌر هو قابد كل هذه المناورة والمإامرة، و و

هو الذي كان قد صرح عالنٌة بؤن االنتخابات قد  ٌتراجع عن حكمه وٌناقض نفسه، وٌكن ٌستطٌع أن 

النزاهة، كما أنه ال ٌستطٌع أن ٌلؽً نتابجها بسبب احتجاجات األحزاب األخرى  جرت فً الشفافٌة و

 لذلك لم ٌكن أمامه بد من أن ٌوجد ذرٌعة أخرى إللؽاء المسار التً كانت فً انتظار الدور الثانً، و

 االنتخابً!

 

 ناخب لم ٌتمكنوا من التصوٌت، و 000 900على عكس ما أكده البعض عقب الدور األول لبلنتخابات؛ على حسب قولهم فإن ( 43

بما أننا كنا قد تابعنا عن كثب سٌر عملٌة  ( ، وFISذلك كونهم قد منعوا من الحصول على بطاقات التصوٌت من طرؾ بلدٌات )ج.إ.إ/

 حالة. 000 15أو  000 10لم ٌمس كؤقصى حد إال   نً أستطٌع أن أإكد بؤن التزوٌر كان محدودا جدا، واالقتراع، فإن
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انطلقت حملة تسمٌم لم ٌسبق لها مثٌل، فبؤمر من  ساق، و فً هذه الظروؾ بدأ العمل على قدم و و

عمالءهم،  ( وSRA( بمن فٌهم ضباط مصلحتً )م.ب.ت/DRSالجنرال توفٌق كلؾ ضباط )ق.إ.أ/

هو أن حزب  تروٌج سلسلة من اإلشاعات، تدور كلها حول موضوع واحد، و بالقٌام بنشر و

فرض  ( سوؾ ٌستخدم الدٌمقراطٌة للوصول إلى السلطة من أجل إقامة دولة إسالمٌة، وFISالـ)ج.إ.إ/

سارت بها  ات ودعاٌة أبواقهم اإلعالمٌة كانت تساعد على نشر هذه اإلشاع تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة! و

( عزمه على إقامة دولة مماثلة لنظام الماللً FISُصعدا حتى وصلت إلى أن تنسب إلى )ج.إ.إ/

 ."الدٌكتاتوري" فً إٌران حٌث ال توجد للمرأة أٌة حقوق)...(

خاصة تصرٌحات كل  ( وFISقامت الصحافة الفرنكوفونٌة بتشوٌه متعمد ألقوال قادة )ج.إ.إ/ و

إنذاره  تخوٌؾ الرأي العام، و ذلك بهدؾ إقالق و محمد السعٌد، و ً، رابح كبٌر، ومن عبد القادر حشان

تعوٌضهم بالسودانٌٌن  بالخطر، مدعٌة أن اإلسالمٌٌن عازمون على "طرد النخب المتعلمة بالفرنسٌة، و

"وجوب هو  قولوه ما لم ٌقل أبدا، و عن قصد، أقوال محمد السعٌد، و اإلٌرانٌٌن" كما شوهوا كذلك، و و

 .ؼذابهم..." تبدٌل التقالٌد المتعلقة بلباسهم و تهٌا الجزابرٌٌن لتؽٌٌر طرٌقة معٌشتهم، و

قد كانت بدأت منذ سنة تقرٌبا  تواصلت حملة أخرى من الدعاٌة فً اتجاه الحكومة الفرنسٌة )و و

اق ( إلشعارها بخطر نزوح مزعوم واسع النط1991مع صدور قانون اللؽة العربٌة فً ٌناٌر 

للجزابرٌٌن إلى فرنسا هروبا من الدٌكتاتورٌة األصولٌة فً حالة قٌام نظام إسالمً مناهض للمصالح 

تؤثٌر مباشر فً نقل  الذي سٌكون له انعكاس و خاصة اللؽوٌة( الفرنسٌة فً الجزابر، و الثقافٌة )و

فٌهما كما ستؽرق هً سٌزعزع االستقرار  المؽرب، و العدوى إلى البلدان المؽاربٌة األخرى كتونس و

الفرنسٌة تخصٌصا( بخطر  هو ما ٌهدد المصالح االستراتٌجٌة الؽربٌة )و األخرى فً األصولٌة، و

 الزوال من المنطقة!

 28( على جبهات أخرى كذلك فً هذه األٌام الحاسمة، ففً FISقد استمرت التعببة ضد )ج.إ.إ/ و

(، للعمل على سد الطرٌق UGTAبتجنٌد )إ.ع.ع.ج/( عبد الحق بن حمودة DRSدٌسمبر أمر )ق.إ.أ/

 عقد هذا األخٌر اجتماعا فً مقر النقابة مع ممثلً مختلؾ الجمعٌات، 29فً  و 60 أمام اإلسالمٌٌن،

 

بثبلث الذي استقبلته فً بون( بؤن عبد الحق بن حمودة  قام على األقل  ، علمت من العقٌد عبدو) مدٌر سابق للتعاون، و1995فً جوان ( 41

 "(.DRSالتوثٌق فً "ق.إ.أ/ العقٌد صالح )المسإول عن مصلحة الصحافة و ٌناٌر مع الجنرال توفٌق و 2دٌسمبر إلى  28مقاببلت ما بٌن 
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انتهى االجتماع بتعٌٌن عبد الحفٌظ سنحدري، الذي كان ٌمثل إطارات اإلدارة العمومٌة "كمنسق" لما  

" التً أسست رسمٌا فً الٌوم التالً، (CNSA)ل.و.إ.ج/الجزابر سٌعرؾ الحقا بـ "اللجنة الوطنٌة إلنقاذ

الشخصٌات من "المجتمع المدنً " من بٌنهم  ستلتحق به مجموعة من الجمعٌات و دٌسمبر، و 30أي فً 

 المناضلة النسوٌة خلٌدة مسعودي.

فً  ولقد كونت هذه الجبهة "المناهضة لألصولٌة " من طرؾ السلطة بسرعة لم ٌسبق لها مثٌل، 

نداء "أنقذوا  (CNSA)ل.و.إ.ج/دٌسمبر وجهت اللجنة الوطنٌة إلنقاذ الجزابر  30الٌوم ذاته أي فً 

بدون خشٌة الوقوع فً  ( بمنع إجراء إلى الدور الثانً" وFISسدوا الطرٌق أمام )ج.إ.إ/ الدٌمقراطٌة " و

القٌام بها فً العاصمة ٌوم ( FFSالتناقض، نادوا كذلك بالمشاركة فً المظاهرات التً قررت )ج.ق.إ/

تعببة  )فً حٌن أن الهدؾ المعلن بجالء لهذه المظاهرات كان تحسٌس و 1992ٌناٌر  2الخمٌس 

فً الوقت ذاته ٌستنهضون همم  الدٌمقراطٌٌن الحقٌقٌٌن كً ٌدعموا مبدأ الذهاب إلى الدور الثانً، و

فً الدور الثانً للتصوٌت ضد الممتنعٌن عن االنتخاب فً الدور األول كً ٌشاركوا بكثافة 

 61(.FIS)ج.إ.إ/

سنحدري بتقدٌم عرض حال للجنرال توفٌق عن  فً األول من ٌناٌر قام عبد الحق بن حمودة و و

( من طرؾ MDNتوجٌه منه تم استقبالهما فً )و.د.و/ بنصٌحة من هذا األخٌر و مساعٌهما، و

( FLNبالتحدث إلى مسإولً )ج.ت.و/بن عباس ؼزٌل، اللذٌن كلفهما  الجنرالٌن خالد نزار و

فً  محاولة ثنٌهم عن موقؾ المطالبة بالمرور إلى الدور الثانً، و ( لسبر نواٌاهم وFFSو)ج.ق.إ/

أعطاه ضمانا لمواصلة المسار  ( وFFSالوقت ذاته التقى خالد نزار بحسٌن آٌت احمد ربٌس )ج.ق.إ/

 االنتخابً على أساس أن الجٌش لن ٌتدخل. 

ذلك أن الحقٌقة هً أنه فً ثانً  ،إلهاء... تضلٌال، و لم ٌكن فً الواقع إال "تموٌها" وكل هذا  و

مبادرتهم فً اإلسراع إلى تؤسٌس  ٌوم من إتمام الدور األول كان األمر بإلؽاء الدور الثانً قد اتخذ، و

 ةكان بهدؾ استخدامها كذرٌعة لوضع هذا القرار حٌز التنفٌذ بحجة ضرور (CNSA)ل.و.إ.ج/

 

على صفحاتها األولى  بتكرٌم حسٌن آٌت  التً تلت هذه التظاهرات الضخمة، قامت الصحافة "المستقلة" و بالصدفة، فً اللٌلة التً سبقت و و( 40

( فً األوحال... إن DRSمنذ ثبلثة أعوام، كانت تمرغ بانتظام زعٌم )ج.ق.إ/ أحمد كواحد من "القادة التارٌخٌٌن" لحرب التحرٌر، بالرؼم من أنه و

(، أكدوا بكل بجاحة بؤن CNSA)ل.و.إ.ج/الـهذا التحول فً الرأي الذي لم ٌدم طوٌبل قد اتضحت أسبابه بسرعة فً كون أن "االستبصالٌٌن" من 

"فكلما كانت الكذبة  كما هو معظم الحال فً الجزابر، كان عكس الحقٌقة تماما! و هو ما المظاهرات كانت تهدؾ إلى طلب إلؽاء الدور الثانً، و

 كبٌرة، كلما صدقها الناس"...
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"االستجابة لنداء المجتمع المدنً قصد الحفاظ على األسس الجمهورٌة للدولة المهددة من قبل 

 اإلسالمٌٌن"!!

  

  

على الساعة الثانٌة بعد الظهر نادانً العقٌد إسماعٌل العماري  1992ٌوم األربعاء أول ٌناٌر 

سً تحت تصرفه على ؼرار ما أضع نف لٌطلب منً أن أذهب فً الحٌن إلى الجنرال محمد العماري، و

ألول مرة بؤن حال "على الطرٌقة التركٌة" ٌجري  قد أخبرنً، و . و1991حصل قبل ذلك فً جوان 

تحضٌره )مإكدا ما ملخصه أن الجٌش سٌتكفل مباشرة بمشاكل الوطن لٌضع حدا للفوضى الناجمة عن 

( على MDNوصلت إلى )و.د.و/ رٌثما عرجت على البٌت الرتداء البزة العسكرٌة و الدٌمقراطٌة( و

دخلت بالضبط فً اللحظة التً كان الجنرال  الساعة الثانٌة، كان االجتماع على وشك االنفضاض، و

 العماري ٌحًٌ فٌها الجنرال عبد المالك ڤناٌزٌة ربٌس األركان العامة للجٌش الذي ؼادر االجتماع.

مبتسما قد طلب منً أن أتصل بالعقٌد  الجنرال محمد العماري الذي كان فً حالة استرخاء و

( بعٌن النعجة، مضٌفا قوله بنبرة فاكهة "اؼتنم عطلة نهاٌة CFTإبراهٌم فضٌل الشرٌؾ بمقر )ق.ق.بر/

احرص على أن ال ٌنقصها أي شًء، ألنه ابتداء من ٌوم السبت ستستؤنؾ  األسبوع مع العابلة، و

حوالً خمسة عشر ضابطا ممن  ك كل ملفاتك، واحضر مع "األعمال" إنها مهمة فً ؼاٌة السرٌة، و

 عندك فٌهم ثقة تامة للقٌام بهذه المهمة التً ٌتوقؾ علٌها مستقبل الوطن".

 لقد استنتجت فً الحٌن أن األمر ٌتعلق بتحضٌر انقالب عسكري ضد الربٌس الشاذلً بن جدٌد، و

خذت المعلومات تتؤكد لدي بعزل فً الوقت الذي أ هو بالضبط ما كنت قد استشعرته بٌومٌن من قبل، و

كذلك المخاطرة( بالذهاب إلى البلٌدة إلخطار العقٌد مالك بن جدٌد  الربٌس الشاذلً، اتخذت المبادرة )و

 نابب قابد الناحٌة العسكرٌة األولى، بالمإامرة التً تحاك فً الخفاء! أخً الربٌس، و

التام لما كان ٌدبر ٌومها قابال لً :" ما مازحا متظاهرا بتجاهله  فقد استقبلنً كعادته مؽتبطا و

حكومة األؼلبٌة الجدٌدة  رأٌك فً االنتخابات؟ ما هً وجهة نظرك حول التعاٌش السٌاسً بٌن الربٌس و

ال التعاٌش فنحن العسكرٌٌن  ؟" فؤجبته بصوت خفٌض:" إن األهم فً الساعة الراهنة لٌس االنتخابات و

دمة الجزابر مهما ٌكن الربٌس، أو الحزب الموجود فً السلطة، أنا نضع أنفسنا فً خ نحترم الدستور، و
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كذلك بصفتً َشْرَعوٌا، أكثر مما أنا صدٌق: ٌوجد تآمر ضد  موالٌا، و موجود هنا بصفتً مخلصا و

قد أتٌت للقٌام بواجبً ألحذرك من المإامرة التً بدأت ترتسم معالمها فً األفق،  ربٌس الجمهورٌة، و

بعد دقٌقة كاملة من الوجوم بدالً فٌها أنه فوجا بالخبر قال لً:" كٌؾ علمت بكل  س، وألنك أخو الربٌ

هذا؟" قلت:" الجنراالت الذٌن ٌحرضون الجٌش على التمرد، اجتماعان مؽلقان مخصصان "للسٌاسة" 

عقدا فً عٌن النعجة، تمرٌر عرٌضة على الضباط السامٌن تطالب الربٌس بالتنحً.. أال ٌكفٌك هذا 

زٌادة على ذلك  عملً هو جمع المعلومات الهامة، و ( وSMه!؟" ثم أضفت: " أنا ضابط فً الـ)أ.ع/كل

 فبصفتً عضوا فً اللجنة المكلفة بتحضٌر الدور الثانً لالنتخابات، تلقٌت األمر بعدم المشاركة!

أحذر (، أال ٌعنً هذا بالضرورة أن الدور الثانً لن ٌتم!! ANPفإذا لم ٌشارك ممثل )ج.و.ش/

 .ها أنا قد أعلمتك بذلك" إذن!! إن الجنراالت هم اآلن بصدد تدبٌر انقالب خفً، و

 لما أقنعته أسر لً قابال:" اآلن عرفت لماذا لم ٌعد الجنرال توفٌق ٌرد على مكالماتً الهاتفٌة! و و

على كل هو الذي كان ٌسارع إلى ذلك من قبل!" ثم أضاؾ قوله:"  ال ٌكلؾ نفسه حتى االتصال بً، و

 خالد نزار فً األٌام القلٌلة القادمة، و حال الربٌس اتخذ قرارا بعزل الجنرالٌن محمد مدٌن "توفٌق" و

هو ضابط قدٌم فً المصالح، مدٌر سابق فً الـ)مدٌرٌة  سٌعوضان على التوالً بـ كمال لحرش )و

ي كان حٌنها بدون الذ (، )وDGSNمدٌر سابق فً )م.ع.أ.و/ ( وDREالعالقات الخارجٌة( )م.ع.خ/

الذٌب مخلوؾ )الجنرال الذي كان ٌقود الحرس الجمهوري(. إن نتٌجة األحداث ستبٌن إلى أي  وظٌفة( و

 درجة كان الربٌس ٌوهم نفسه بسلطته "السرابٌة" التً كان ٌحسبها ماءا قبل أن تصدمه الحقٌقة عند و

 رودها بعد أٌام قالبل فقط!!

ٌناٌر، فاؼتنمتهما للذهاب  3و 2هما ٌوما  و 1990منذ ٌولٌو بٌومً "راحة" –إذن –لقد تمتعت 

إلى وهران برفقة مروان ثابتً األمٌن العام لالتحادٌة الجزابرٌة للعب الشطرنج لحضور تسلٌم الجابزة 

 فً مصلحتً لم ٌفهموا كٌؾ ٌستفٌد مسإولوهم ، إن الكثٌر من الناس62للبطل الجزابري الهواري مسلم 

 

عضو فً المكتب  ٌجب أن أشٌر أننً فً هذه الفترة، كنت ربٌسا للجنة الوطنٌة للشطرنج عن طرٌق المراسلة، و لقد أكد( 44

 الفدٌرالً للفدٌرالٌة الجزابرٌة للعبة الشطرنج.
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( FFSبالضبط فً ذلك الٌوم كان حزب )ج.ق.إ/ من "فترة راحة" بٌنما هم فً حالة تؤهب قصوى، و 

شخصا رافعٌن شعارا  800000احمد ٌقوم بمظاهرة كبرى فً العاصمة جند لها ما ٌناهز  لحسٌن آٌت

 ال دولة بولٌسٌة"!! واحدا هو "ال دولة أصولٌة و

بعٌن النعجة  (CFT)ق.ق.بر/ٌناٌر تبدأ أٌام "العزلة" بالنسبة إلٌنا، لقد كنت فً  4ٌوم السبت 

مكلفا بجمع المعلومات الواردة من ثالث  (PCO)م.ق.ع/بصفتً مسإوال عن خلٌة االستخبارات بـ 

عندما ضبطت كل المسابل ٌوم  الدرك الوطنً، و ( وDGSN( و)م.ع.أ.و/DRSمصالح لألمن : )ق.إ.أ/

التوثٌق  ٌناٌر تلقٌت األمر من العقٌد إسماعٌل العماري أن أبلػ نسخة من تقارٌري إلى خلٌة التحلٌل و 5

( بدالً إبراهٌم، هذه المإسسة الجدٌدة الموضوعة DRSأ/الموجودة فً مقر )ق.إ. (CAD)خ.ت.ت/

هو البطاقٌة  التلخٌص، و تحت سلطة الرابد بلعٌد بن علً المدعو علٌلً)مسإول مكتب التقوٌم و

"( التً كانت قد أنشبت لتوها، لالشراؾ على إدارة حالة الطوارئ التً كانت DRSالمركزٌة لـ" ق.إ.أ/

( والقٌام بعملٌات DRSلكن كذلك لحماٌة المصادر الهامة لـ )ق.إ.أ/ خ، وستعلن بعد شهر من ذلك التارٌ

( ثم بعد ذلك تلقٌت شخصٌا أوامر بؤال أحول إلى قٌادة األركان ANPمن وراء علم وحدات )ج.و.ش/

" التحقوا  DRSالتقارٌر التً ٌكون عناصرنا متورطٌن فٌها)إسالمٌون منقلبون، أو ضباط صؾ " ق.إ.أ/

 .اهرٌن بالهروب من الجٌش...(بالجبال متظ

لكن أٌضا، قلة ثقة  حماٌة المصادر، الفصل بٌن المصالح، و هً:كانت األسباب المقدمة حٌنبذ  و

 رإسابنا تجاه بعض العسكرٌٌن الذٌن ٌشاركون فً عملٌة مكافحة األصولٌة!

صاري، زٌادة على خلٌة االستخبارات، فقد كانت كل التحضٌرات جارٌة، فالرابد رضوان  و

 استؽالل المعطٌات و ربٌس مصلحة اإلعالم اآللً للجٌش قد رّكب حواسٌبه لٌسهل علٌنا تسٌٌر و

 البطاقٌات.

وحدات  فً نفس الوقت كانت هناك وحدات محمولة جوا قد حطت رحالها فً عٌن النعجة، و و

 ؼرب( وحدات النقل ومدرعات )بدعوى حماٌة العاصمة( أوتً بها من الناحٌة العسكرٌة الثالثة )جنوب 

 اإلمداد المكلفة بالتموٌن، )اللباس، الذخابر، أقساط المعركة، السٌارات...( كانت قد وضعت فً البلٌدة و

 هً مدٌنة قرٌبة من العاصمة، بها مجموعة كبٌرة من الثكنات.

( من جٌلً )الذٌن ٌوجد من بٌنهم الكثٌر ANPٌجب علً أن أقول بؤن أؼلبٌة ضباط )ج.و.ش/

لم ٌكونوا ٌدركون المراهنات جٌدا( كانوا مع وقؾ المسار االنتخابً، هإالء الضباط كانوا ٌتمنون  ممن

إصرار أي  ٌعارضون بشدة قٌام نظام "ماللً" أما بالنسبة إلً فقد رفضت بعزم و عزل الشاذلً، و

اعتقدت  ة، وتوجه نحو قٌام جمهورٌة إسالمٌة، ألنً كنت اعتبر أن الدٌن أو التدٌن هً مسؤلة شخصٌ
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لو تطلب  مخلصا بؤن أسس الجمهورٌة كانت مهددة، لكن كنت من أنصار مواصلة االنتخابات، حتى و

هو ما كان ٌدخل ضمن صالحٌاته  األمر أن ٌتدخل ربٌس الجمهورٌة فٌما بعد لحل البرلمان المنتخب، و

 الدستورٌة.

( سٌكون FISانتصار )ج.إ.إ/ على أي حال فمن من المإكد أن الكثٌرٌن كانوا ٌعتقدون أن و 

سٌحدث لنا مثلما حدث فً إٌران أو السودان، فرد  أن أرواحنا كانت مهددة، و كارثة على الجزابر، و

كذلك تعلقنا الشدٌد بالطابع  الفعل هذا أو التلقٌن اإلٌدٌولوجً المعتنى به جٌدا من طرؾ قٌادتنا، و

فً قناعة  ل هذه الفترة الحرجة، حٌث صرنا نعتبر، والذي أفقدنا موضوعٌتنا خال الجمهوري للجزابر، و

أنه لٌس مجرد حزب سٌاسً مثل سابر األحزاب األخرى  ( ٌمثل تهدٌدا جدٌا، وFISتامة بؤن )ج.إ.إ/

حافظوا على  تحت ذرٌعة أو خدعة "أنقذوا الجزابر" و المساندة و التً تنشط فً الساحة! فبهذا التؤٌٌد و

 الدولة الجزابرٌة، قرر الجنراالت "احتالل" الجزابر!الطابع الجمهوري لمإسسات 

  

  

ٌناٌر دخلت آلة الحرب المستلهمة من "خطة العمل الشامل" التً وضعها الجنراالن  4ابتداء من 

هً القضاء النهابً على  ، فً مرحلتها النهابٌة، و1990نزار فً دٌسمبرخالد  العربً بلخٌر و

إلى ربٌس أركانه فً  قد أوكلت المهمة إلى الجنرال محمد العماري و (، وFISالـ)ج.إ.إ/

 العقٌد إبراهٌم فضٌل الشرٌؾ. (CFT)ق.ق.بر/

 10إلى  4 لكن كان ٌجب قبل كل شًء التخلص من الربٌس الشاذلً بن جدٌد. فاألسبوع من و

 ٌناٌر قد استؽله الجنراالت االنقالبٌون )الذٌن سٌسمون فٌما بعد "الٌناٌرٌٌن"( لتحضٌر النصوص، و

وضع الخطط، واختٌار الشخصٌات التً ٌحتمل أن "تسٌر" معهم، والشروع فً المحادثات مع محمد 

ء إلى المؽرب سنة هو اسم تارٌخً بارز فً الثورة الجزابرٌة كان فد أكره على اللجو بوضٌاؾ، و

1963 63.

 

معروؾ باسم "الطٌب الوطنً".  هو رمز من رموز الثورة التحرٌرٌة، و بمسٌلة و 1919جوان  23ولد محمد بوضٌاؾ فً ( 48

قد عارض ؼداة االستقبلل السلطة المهٌمنة لبن بلة؛  ، و1954كان واحدا من بٌن أوابل القٌادٌٌن الذٌن فجروا الثورة المسلحة فً 

"، الذي حله عند وفاة هواري PRSقام بتؤسٌس حزب معارض، هو "حزب الثورة االشتراكً/ ، ثم ترك الجزابر و1963أوقؾ سنة 

 . فً فترة منفاه بالمؽرب  اشتؽل بمصنعه لآلجر فً قنٌطرة. بومدٌن
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ؼٌر أنه قبل أن ٌقع اختٌارهم على محمد بوضٌاؾ لخالفة الشاذلً بن جدٌد شعر االنقالبٌون 

رورة التخفً وراء واجهة مدنٌة فكانوا قد فكروا فً إمكانٌة أو احتماالت أخرى، وقد ذكرت أسماء بض

هم على التوالً: أحمد بن بلة، حسٌن آٌت احمد، و حتى الدكتور أحمد طالب  شخصٌات كارٌزماتٌة و

آٌت احمد  و ،ساباتٌحتمل أن ٌطلب ح لكنهم استبعدوا جمٌعا فبن بلة اعتبر " انتقامٌا " و اإلبراهٌمً، و

الدٌمقراطً األصٌل قد تجنب "هدٌتهم المسمومة" أما طالب اإلبراهٌمً فقد طعن فٌه من بعضهم بوصفه 

 5لم تبق بٌن أٌدٌهم إذن سوى "ورقة بوضٌاؾ" رؼم تصرٌحه فً  ربطة عنق" و "إمام أنٌق ببدلة، و

 اختٌار الشعب".ٌناٌر ألسبوعٌة "جون أفرٌك" بقوله:" ٌجب على الجٌش أن ٌحترم 

إن هذه "الورقة" كانت موضوعة فً حساب الجنراالت منذ زمن طوٌل، مما ٌدل على أن تصفٌة 

إلى  1990( كانت تحت الدراسة منذ مدة، حٌث كان قد أرسل علً هارون فً دٌسمبر FIS)ج.إ.إ/

كلفت أنا شخصٌا من طرؾ ربٌس  1991فً سنة  المؽرب للقٌام "بزٌارة ودٌة " للمعارض القدٌم، و

بإرسال صحفٌٌن له أحدهما معرب )هو عز الدٌن بوكردوس الذي أصبح فٌما بعد مدٌرا  (DCE)م.ج.م/

قد كان  آخر مفرنس )هو عمر أومالو المدٌر السابق لمطبعة ڤالمة( و لٌومٌة "الشعب" التابعة للدولة( و

الحتمال إخراجه من عالم النسٌان )ولكننً كنت أجهل طبعا  الهدؾ من ذلك هو استطالع نٌة بوضٌاؾ،

المرمى البعٌد لهذا المسعى(. لقد كان االنطباع الذي أتى به الصحفٌان هو أنه شخص تجاوزته األحداث، 

ظل نسٌانه قابما حتى ذلك الٌوم الشهٌر التاسع من ٌناٌر  قد كان مقطوعا تماما عن واقع الوطن، و و

ٌخ الذي استعان فٌه علً هارون باالبن ناصر بوضٌاؾ إلعادة االتصال بـ "أبً هو التار ، و1992

إٌاب ؼٌر عادٌة فً قٌادة  ٌناٌر، حركة ذهاب و 9قد لفت انتباهنا فً ذلك الٌوم الخمٌس  الثورة". و

 بلخٌر حرب القوات البرٌة بعٌن النعجة، حٌث كان ٌسٌر نخبة الضباط السامٌن، بمن فٌهم نزار، و أركان

 قد كان ممثال بما فٌه الكفاٌة باستثناء الجنرال توفٌق )لكن هذا األخٌر كان على اتصال مستمر معهم، و

كذلك العقٌد سعٌد المدعو  الصادق آٌت مصباح، و كمال عبد الرحمان و بكل من إسماعٌل العماري و

 (.DCSAحمزاوي من )م.م.أ.ج/ "دوؼول" و

النواحً العسكرٌة، أعضاء قٌادة األركان، ثم رإساء المناقشات )مع قواد  إن االجتماعات و

الجٌوش( تتابع بسرعة جهنمٌة، فالمشكل كان ٌتمثل فً إٌجاد إخراج أو تعلٌب مقبول لالنقالب، أنا فٌما 

ٌخصنً كنت على علم بالتحضٌر لالنقالب، ولكنً كنت أجهل تماما الكٌفٌة التً سٌتم بها، عدا استؽالل 

لعالقات مع اإلدارة، لم أُستشر إال حول جانب واحد، هو المتعلق بحماٌة النقاط تنسٌق ا المعلومات، و

( )مقر اإلذاعة والتلفزٌون، البنك المركزي، المطار، قصر ANPالحساسة بفرق من )ج.و.ش/

 قد كان ذلك كافٌا للتكهن بما تخبا وراءها تلك االستعدادات. الحكومة...( و
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، وٌتعلق (CFT)ق.ق.بر/الخمٌس شخصٌة مدنٌة فً مقر  حتى أنً رأٌت فً بداٌة أمسٌة ذلك

األمر بوزٌر االتصاالت أبو بكر بلقاٌد، المقرب من دابرة "أصحاب القرار" وقد أتى لتلقً التعلٌمات 

التً سٌبلؽها للصحافة وأجهزة اإلعالم، وعندها رأٌناه ونحن نؽادر نادي الضباط، وكان العقٌدان صادق 

لرحمان ٌمزحان بعد الملحة التً رمى بها هذا األخٌر:" ال أدري إذا كان هناك آٌت مصباح وكمال عبد ا

تقلٌدا كان المشوي ٌعد بمناسبة إحٌاء ذكرى حدث هام، أو أثناء قٌام وزٌر أو  مشوي هذا المساء..." )و

 شخصٌة مدنٌة سامٌة بزٌارة إلى الجٌش(.

المؽرب لمقابلة بوضٌاؾ، ومحاولة ٌناٌر ذهب علً هارون بؤمر من الجنراالت إلى  10ٌوم 

إقناعه بالعودة إلى الوطن، وبعد تردد قبل الربٌس السابق لحزب الثورة االشتراكٌة بؤن ٌقوم بزٌارة 

 ساعة لٌتمكن من االطالع والحكم على األمور فً عٌن المكان. 24خاطفة إلى الجزابر لمدة 

ٌد صادق أال أفوت سماع نشرة أخبار ٌناٌر حوالً منتصؾ النهار أشار علً العق 11فً ٌوم  و

الثامنة مساء قابال لً "سٌكون هناك جدٌد" دون أن ٌعطٌنً أٌة تفاصٌل أخرى! وفً حدود الساعة 

 الخامسة انتهى إلى أن ٌبوح لً بالسر: "لقد قبل الربٌس الشاذلً بن جدٌد أن ٌتنحى بطرٌقة سلمٌة "و

استهلت  64بتؤخر ساعة عن الموعد المعتاد لنشرة األخبار  فعال فً المساء ذاته، و بدون إراقة دماء"" و

هذه األخٌرة بما سٌكون آخر حدٌث للربٌس، والذي أعلن فٌه "استقالته" للشعب، وقد بدت على مالمحه 

 شدة الصدمة.

ٌناٌر لن ٌجرى، وتم  16هكذا فالدور الثانً لالنتخابات التشرٌعٌة الذي كان مقررا إجراإه ٌوم  و

( المنتصر األكبر فً FISار االنتخابً، ووضعت التجربة االنتخابٌة فً الخزانة، و)ج.إ.إ/إلؽاء المس

االستشارة الشعبٌة قد خدعت وؼشت، وأصبح مصٌرها على كؾ عفرٌت كبٌر من عصابة بلخٌر!! إنه 

سطو حقٌقً فً وضح النهار على إرادة الشعب الجزابري، مما جعل الكثٌر من اإلسالمٌٌن ال ٌصدقون 

 ال ٌهضمون ما ٌسمعون! ا ٌشاهدون وم

 من هنا بدأت حرب الجزابر الثانٌة. و

 

ٌناٌر،  11حاول المقاومة. فً  بعد أن قبل وتحت اإلكراه بالذهاب، عدل الربٌس الشاذلً بن جدٌد عن رأٌه و فً آخر لحظة، و و( 40

عبد الحمٌد  الرباسٌة( مصحوبا بالجنرالٌن محمد العماري وفً آخر الظهٌرة، ذهب الجنرال نزار لمقابلته فً زرالدة )بإقامته  و

التعدي  صدٌق للشاذلً(: فً هذا اللقاء الساخن، لم ٌتردد خالد نزار فً تعنٌؾ الربٌس و جوادي )ربٌس الناحٌة العسكرٌة الرابعة و

لن تكون هناك أٌة مبلحقات قضابٌة  وسٌستفٌد من سٌارة خدمة،  علٌه؛ بعد أن قدمت له ضمانات قوٌة )سٌحتفظ بدارته فً وهران و

 الخضوع لؤلمر الواقع. ضده أو ضد أفراد عابلته بسبب "عملٌاتهم" لبلؼتناء الشخصً(، انتهى الربٌس إلى االستسبلم و
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إن اإلخراج المسرحً الذي ٌرمً إلى إعطاء ؼطاء شرعً النقالب "عصابة ٌناٌر " كان ملتوٌا 

ٌناٌر  10أن تحصلوا على موافقة الشاذلً على ترك الحكم دفعوه ٌوم  معوجا بصفة خاصة. فبعد و

( )البرلمان( بؤثر رجعً، أي بتارٌخ الٌوم الرابع من نفس ANPللتوقٌع على مرسوم حل )م.ش.و/

هو ما خلق وضعٌة ؼٌر منصوص علٌها فً الدستور، إذ أن هذا األخٌر ٌنص على أنه فً  الشهر، و

(، فً APNعجز ربٌس الجمهورٌة عن القٌام بوظابفه ٌخلفه ربٌس )م.ش.و/ حالة استقالة أو وفات أو

 ٌرفضه الجنراالت الوقت الذي كان هذا األخٌر )عبد العزٌز بلخادم( محسوبا على االتجاه اإلسالمً و

 هو توقٌع الجابرة بحل البرلمان بؤثر رجعً و من هنا كانت الحٌلة الماكرة و و )أتراك الجزابر(،

لقد حاولوا كثٌرا إقناع ربٌس المجلس الدستوري  ً الٌوم العاشر بتارٌخ الرابع من ٌناٌر، والمرسوم ف

هنا خطرت على  عبد المالك بلحبٌلس لٌستخدموه كدمٌة على رأس الدولة، إال أنه رفض رفضا قاطعا. و

لمجلس األعلى ٌناٌر "أثبت" ا 12بال االنقالبٌٌن خدعة منافٌة تماما للدستور، لكنها ناجعة. ففً ٌوم 

استحالة مواصلة المسار  65هو مإسسة استشارٌة محضة )لكنها تحت سٌطرتهم( و( HCS)م.أ.أ/لألمن 

لمدة سنتٌن إلى كٌان  أن إدارة الدولة توكل من اآلن، و (HCS)م.أ.أ/االنتخابً، وٌومان بعد ذلك ٌقرر 

رٌة صنعت على المقاس هً هٌؤة سٌاسٌة صو (، وHCEجدٌد هو المجلس األعلى للدولة )م.أ.د/

 16قد عهد برباستها إلى محمد بوضٌاؾ. فقام هذا األخٌر بعودته الرسمٌة إلى الجزابر ٌوم  بالمناسبة و

أثناء زٌارته "السرٌة" إلى الجزابر قبل ذلك  سنة قضاها منفٌا فً فرنسا ثم فً المؽرب، و 28ٌناٌر بعد 

خداعه المعهود، أنه سٌضع الجٌش تحت  نزار، بنفاقه وبؤٌام قلٌلة كما سبقت اإلشارة، أكد له الجنرال 

( كان مشكال من HCEزٌادة عن بوضٌاؾ الذي ٌضمن الشرعٌة التارٌخٌة، فإن )م.أ.د/ تصرفه! و

سفٌر سابق للجزابر فً المملكة  رجال "مإتمنٌن" هم: الجنرال خالد نزار ذاته، التٌجانً هدام )طبٌب، و

هذا إلرضاء البلدان اإلسالمٌة كذلك اإلسالمٌٌن المعتدلٌن(  بارٌس، و عمٌد مسجد العربٌة السعودٌة، و

 سفٌر سابق، و ( و1962-1954علً كافً )عقٌد سابق فً الوالٌة الثانٌة التارٌخٌة خالل الثورة )

ربٌس المنظمة الوطنٌة للمجاهدٌن، الذي سٌضمن كذلك بدوره كفالة المحاربٌن القدامى لما ٌمثلون من 

 ( أثناء حرب التحرٌر، وFLNمسإول سابق فً اتحادٌة فرنسا لـ)ج.ت.و/ ارون)محام، وثقل( علً ه

أصحاب النزعة البربرٌة( إنها تشكٌلة متنوعة  ذلك لمخادعة الدٌمقراطٌٌن و وزٌر حقوق اإلنسان و

 

األول، وزراء الدفاع، الشإون الخارجٌة، الداخلٌة،  ( ٌتكون من ستة أعضاء: الوزٌرHCSبالمصطلح الدستوري، فإن )م.أ.أ/( 44

(، أي ثبلثة جنراالت من ستة، هم العربً بلخٌر )الداخلٌة(، خالد نزار )الدفاع( و عبد ANPربٌس قٌادة أركان )ج.و.ش/ العدل و

 براهٌمً )الشإون الخارجٌة( والمالك ڤناٌزٌة )قابد األركان(؛ أما المدنٌٌن الثبلثة، سٌد احمد ؼزالً )الوزٌر األول(، لخضر اال

 حمدانً بلخلٌل )العدل(، فقد كانوا على أتم التفاهم معهم.
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 المشارب روعً فٌها العدٌد من الجوانب بما فٌها التوازن الجهوي!

أهوابهم، تمثل خدعة  فصلوها على مقاساتهم و إن هذه المإسسة التً اصطنعها الجنراالت و

انتزاع تؤٌٌد دولً، لتفادي االنتقادات التً سٌحدثها االنقالب العسكري،  جدٌدة، للتمكن من ربح الوقت، و

 كما قد ٌعرضهم أٌضا إلى عقوبات محتملة من المجموعة الدولٌة...

  

  

فً الوقت الذي أخذت هذه الواجهة المدنٌة تتثبت فً مكانها، كانت "عصابة ٌناٌر " تعد العدة  و

كؤن تحقٌق  سٌتم كذلك بكٌفٌة ؼرٌبة، و وهذا القمع سٌكون عنٌفا جدا،  اضطهادهم، و لقمع اإلسالمٌٌن و

 االستقرار هو فعل كل شًء من أجل تشجٌع العنؾ اإلسالمً بدال من العمل على إخماده!! األمن و

فً عٌن النعجة  (CFT)ق.ق.بر/ففً الرابع من ٌناٌر )كما سبق أن ذكرت( وصلت إذن إلى الـ 

تً سترهن مستقبل الوطن" التً كلفنً بها ملفات األشخاص المشبوهٌن لضمان "المهمة ال برجالً و

أثناء إحدى جلسات العمل التً ترأسها العقٌد صادق آٌت مصباح، تقرر  الجنرال محمد العماري. و

قد كانت قابمة األشخاص المطلوب توقٌفهم  االعتقال الفوري لكل اإلسالمٌٌن المعتبرٌن خطرٌن، و

 و (APCالشعبٌة البلدٌة )م.ش.ب/ اء المجالسرإس ( وFISتتضمن أعضاء مجلس الشورى لـ)ج.إ.إ/

( للتشرٌعٌات )بمن فٌهم أولبك FISمترشحً )ج.إ.إ/ و (APWمجالس الشعبٌة الوالبٌة )م.ش.و/ال

النقابٌٌن )بمن فٌهم أعضاء الـ  مسإولً المكاتب البلدٌة، الطلبة و الفابزٌن لتوهم فً الدور األول( و

خاصة المتطرفٌن الذٌن ٌحتمل أن  ( وFISالمتعاطفٌن مع )ج.إ.إ/"( المسجلٌن على البحة SIT"ن.إ.ع/

المتطوعون القدامى فً حرب األفؽان ضد  هم األبمة المعروفون بخطبهم النارٌة، و ٌدعوا إلى الجهاد، و

التبلٌػ، لقد  جماعات الدعوة و الهجرة، و جماعات التكفٌر و (، و2MIAأعضاء الـ)ح.إ.م/ الروس، و

نواحٌها  شخصا فً الجزابر و 1200إلى 1100مالً لهإالء المطلوبٌن ٌتراوح ما بٌن كان العدد اإلج

)البلٌدة، األربعاء، بومرداس، المدٌة، الشلؾ..( إال أن العملٌة لم تتم كما كان مقررا لها، حٌث تلقٌنا أمرا 

سٌعاد الحقا  بإلؽاء العملٌة فً ساعة متؤخرة من ذلك المساء من طرؾ الجنرال إسماعٌل العماري. و

النظر فً هذا الرقم نحو الزٌادة حٌث كان العربً بلخٌر وزٌر الداخلٌة أنذاك ٌرٌد المزٌد من 

ٌناٌر شرع فً توقٌؾ المبات من األشخاص، لكن آخر الشهر  12و11االعتقاالت، فابتداء من ٌومً

لم ٌكن ٌستثنً  ، والمتعاطفٌن معها (، وFISخاصة هو الذي سٌشهد توقٌؾ اآلالؾ من مناضلً )ج.إ.إ/

ٌبعث على الرٌبة( إال أولبك المتطرفون الخطٌرون  من تلك التوقٌفات )بشكل ٌثٌر االستؽراب و
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كؤنً  المسجلون فً قوابمنا األولى المؤخوذة من البطاقٌة! فقد شنت فعال حملة توقٌؾ على ؼٌر هدى، و

كره كل  الحقد علٌها، و ض الدولة وٌدفعوهم إلى بؽ بهم ٌرٌدون أن ٌّثوروا هإالء الشبان عن قصد، و

 ما ٌمّت إلٌها بصلة! َمن و

رؼم أن الوضعٌة قد هدأت بشكل ملحوظ، بعٌد إكراه الشاذلً على تقدٌم استقالته حٌث كانت 

معلوماتنا المٌدانٌة تبٌن أن اإلسالمٌٌن كانوا فً ؼالبٌتهم ؼٌر راؼبٌن فً االنتقال إلى العمل المسلح بل 

 26اومة هذا "االنقالب العسكري" ضدهم لمصادرة انتصارهم المشروع فً انتخاب كانوا ٌفضلون مق

القٌام، خفٌة، بتصوٌر كل  دٌسمبر، رؼم ذلك كله فقد تلقت الشرطة تعلٌمات بمراقبة محٌط المساجد، و

( الذٌن ٌدعون إلى االحتجاج أو التظاهر! كما أعطٌت األوامر لمصالح FISمناضلً )ج.إ.إ/

المندسٌن فً صفوؾ اإلسالمٌٌن، بحضور كل االجتماعات التً ٌعقدها مسإولو ( SMالـ)أ.ع/

 (.FIS)ج.إ.إ/

ٌناٌر ٌمنع  20( قانونا فً HCEقد كانت الوضعٌة تبدو إذن تحت السٌطرة عندما أصدر )م.أ.د/ و

هو ما كان معتادا منذ سنوات، أثناء صالة الجمعة فً كل أسبوع،  التجمعات فً ضواحً المساجد، و

 22سٌما أن عبد القادر حشانً كان قد أوقؾ فً  لقد كان هذا القانون الجابر ٌمثل استفزازا مثٌرا، الو

حمو بلوٌزة( بؤمر من الجنرال توفٌق، بسبب  ٌناٌر )فً باش جراح من طرؾ الرابدٌن عمار ڤطوشً و

إذا كانت تبدو هذه  الشرطة، بعصٌان أوامر رإسابهم، مطالبته فً بٌان)نشر فً جرٌدة الخبر( الجٌش، و

" كانوا ٌخشون، رإٌة قسم من ANPمن المإكد أن مسإولً "ج.و.ش/ األوامر "ضد اختٌار الشعب" )و

 .وحدات الجٌش أو قوات األمن تنقلب ضدهم(

هكذا ستؽرق هذه القرارات البالد كلها فً فوضى عارمة، حٌث أصبحت تجمعات ٌوم الجمعة  و

هو ما أطلق دورة أو حلقة  من طرؾ الجٌش فً الشهور الالحقة، وفً كل مساجد الوطن، تقمع بوحشٌة 

آالؾ  مبات الجرحى، و رد الفعل( التً ستسفر عن عشرات القتلى، و الفعل و القمع )أو من االحتجاج و

 الموقوفٌن.

 عندما بدأت عملٌات التوقٌؾ هذه كنا على مستوانا بعٌدٌن عن تصور القٌام باعتقاالت كثٌفة، و

 واسع! كالذي حصل، إذا كان األمر بالنسبة لنا على الخصوص ٌتعلق باستباق االنفالتات، و على نطاق

االكتفاء فقط بتحٌٌد األفراد الخطٌرٌن الذٌن ٌحتمل أن ٌإدي بقاإهم خارج السٌطرة إلى اإلخالل باألمن 

 العام.

بة، وهران، جٌجل، حتى إذا أخذنا فً اعتبارنا المدن األخرى مثل قسنطٌنة، سٌدي بلعباس، عنا و

لكن فً آخر ٌناٌر اعطى الجنرال بلخٌر بصفته وزٌرا  ، و2000فإن عدد المعتقلٌن لم ٌكن ٌتجاوز أبدا 

بحماسة زابدة  للداخلٌة أوامر للوالة بحجز كل قوات األمن "لحبس" أكبر عدد ممكن من اإلسالمٌٌن. و
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الشرطة حملة عشواء على كل شخص ملتحً االدراك شن رجال  عن اللزوم، أو لسبب فقدان الوعً و

 على كل فرد "مشبوه" ٌوجد بالقرب من مسجد. أو ٌرتدي "قمٌص عبادة"، و

القمع الوحشً  فبذكر قٌادة الجٌش لمحمد بوضٌاؾ هذه االضطرابات الناجمة عن االستفزاز و

هكذا وقع  نجحت فً إقناعه بضرورة سجن اإلسالمٌٌن "الخطرٌن" كما وصفوهم له! و

فبراٌر، المرسوم القاضً بإقامة حالة الطوارئ الذي ٌنص على الخصوص  9( ٌومHCEبٌس)م.أ.د/ر

( على أن "لوزٌر الداخلٌة الحق فً األمر بحبس كل شخص ٌتبٌن أن له نشاطا خطٌرا 5)فً المادة رقم 

هذه  ددة، وسٌر المصالح العمومٌة، فً مراكز أمنٌة ستقام فً أماكن مح األمن العام، و على النظام و

بتوقٌعه لهذا المرسوم الخطٌر المقٌد للحرٌات فقد تحمل  المراكز ستنشؤ بمرسوم من وزارة الداخلٌة". و

( على عاتقه مسإولٌة ثقٌلة، فً حٌن أن فكرة "المراكز األمنٌة " هذه المستلهمة HCEربٌس )م.أ.د/

 ر "التلمٌذ النجٌب" العربً!أصال من ممارسات االحتالل الفرنسً، هً فً الحقٌقة من بنات أفكا

إن حالة الطوارئ تهدؾ إلى دعم سلطة مصالح األمن، إذ أنها ابتداء من اآلن َسُتَشْرِعن 

 كذلك مد فترة التوقٌؾ تحت التحقٌق لثمانٌة أٌام بدال من ثمانً و توقٌفات "المشبوهٌن" و استجوابات و

 مكالمات بدون إذن مسبق من العدالة...الخ. والتنصت على ال كذلك اقتحام المساكن، و أربعٌن ساعة، و

 القابم بها معفى تماما من أي عقاب! الخروقات كان مسموحا بها، و باختصار فإن كل التجاوزات و

بالتالً ٌمكن أن ٌتعرض إلى الحبس، فهذه الطرق التً  إن كل معارض جدي ٌعد مشبوها، و

 ام الناس إال خٌارا واحدا، هو تقدٌم الوالء للجنراالت.عرؾ بها دٌكتاتورات أمرٌكا الالتٌنٌة، لم تترك أم

فرز اإلسالمٌٌن الموقوفٌن عهد به إلى الرابد محمد بن عبد هللا، نصب  هناك مركز "استقبال" و

قد وضع تحت تصرفه رجال  فً ثكنة الحرس الجمهوري "باللٌدو" )بلدٌة المحمدٌة( شرق العاصمة، و

قد وضعت القاعدة الجوٌة ببوفارٌك فً حالة  استنطاقهم، و لموقوفٌن والدرك للقٌام بعملٌة استجواب ا

استنفار لتمكٌن طابرات الجٌش من ضمان االتصال ونقل األشخاص الموقوفٌن نحو المراكز المقامة فً 

الجنوب، ابتداء من منتصؾ فبراٌر )عٌن مجل، برج عمر درٌس، رڤان، تامنؽست، وادي الناموس...( 

معتقال، العدٌد منهم لم  13000شهرٌن بلػ عدد الموقوفٌن المفترضٌن "متطرفٌن" ما ٌناهز ففً أقل من 

(، ذلك أن بعضهم قد ذهب FISتكن لدٌهم أٌة عالقة بالتطرؾ أو األصولٌة، بل وال حتى بالـ)ج.إ.إ/

ضحٌة رجال الشرطة المتحمسٌن أكثر من الالزم، أو نتٌجة وشاٌات كاذبة تدخل فً إطار تصفٌة 

 سابات شخصٌة، أو ثارات جوارٌة أوعابلٌة وما شبه ذلك!ح

الشعور بالظلم تجاه هذا اإلجراء  نظرا لظروؾ االعتقال )الحرارة، االختالط، اإلذالل...( و و

الدفع إلى الثورة، وزٌادة على ذلك فإن  التعسفً، فلم ٌكن أفضل من ذلك لتنمٌة الشعور بالعداء للنظام، و

لمناضلٌن اإلسالمٌٌن القادمٌن من مختلؾ جهات الوطن من التعارؾ )وهو ما هذه التوقٌفات مكنت ا
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الدعم للذٌن سٌلتحقون بالكفاح المسلح بعد إطالق سراحهم،  سٌسمح فٌما بعد بتكوٌن هٌاكل فعالة للتؤٌٌد و

الذي هو من دلس ٌستطٌع أن ٌقوم  هكذا فإن إسالمٌا من جٌجل ٌستطٌع أن ٌنشط فً المسٌلة، و و

 ٌات مسلحة فً الجلفة...(.بعمل

بما أننا قد سربنا بعض العناصر إلى داخل هذه المراكز بهدؾ إمدادنا بالمعلومات حول الحالة  و

العالقات  المعنوٌة لإلسالمٌٌن المعتقلٌن، من ناحٌة مشارٌعهم المستقبلٌة، وسابل االتصال و النفسٌة و

( DRSتبعا لذلك بالنسبة لبعض مصالح )ق.إ.أ/ التً ٌفكرون فً تطوٌرها...الخ سٌكون من السهل جدا

ٌعنً مزٌجا من الظلم  اإلحساس بالظلم المعبر عنه بالعامٌة "بالحڤرة" )و استؽالل هذا الشعور و

دفعهم إلى االلتحاق  اإلذالل( الذي راح ضحٌته الكثٌر من الشبان لحضهم على الثورة و واالحتقار و

 اللهم ضد أهداؾ محددة بعٌنها.استؽ بالمقاومة المسلحة فً الجبال و

 لكن استؽالل العنؾ اإلسالمً من طرؾ عصابة الجنراالت كان فً الحقٌقة قد بدأ بالفعل.  و

  

  

قد وضعت السماعة لتوي بعد تهنبة والدتً  كنت ٌوم السبت الثامن من فبراٌر دق الهاتؾ عندي، و

قد اعتذرت لها عن عدم الحضور إلى عنابة حٌث كانت تقٌم  التً احتفلت بعٌد مٌالدها فً ذلك الٌوم، و

منذ والدتها... لقد كان مخاطبً هو العقٌد إسماعٌل:" الحبٌب تعال من فضلك" فكرت لحظتها أنه نادانً 

قد كنت على علم بهذا الترتٌب منذ  انت ستعلن فً الٌوم التالً )وكً ٌخبرنً بحالة الطوارئ التً ك

إال فإلجراء تقوٌم لألحداث الدامٌة التً وقعت أثناء صالة الجمعة فً مدٌنة باتنة  ثالثة أو أربعة أٌام( و

كلم عن العاصمة، حٌث قام الجٌش بعملٌة قمع لمظاهرات أسفرت عن مقتل  400التً تبعد حوالً 

 صا.شخ 50حوالً 

هو حضور  "( الحظت أول شًء ؼٌر معتاد وDCEم.ج.م/"عندما وصلت إلى ؼرمول )مقر  و

ٌُعٌن الحقا فً مدٌنة لٌل الفرنسٌة كنابب قنصل سنة  ( 1993النقٌب سعٌد لوراري المدعو "سعود" )س

عندنا الربٌس  (، وDCEهذا االجتماع بدال من ربٌسه الرابد بوقشابٌة نابب مدٌر فً )م.ج.م/ الذي حضر

هو ما لم ٌكن كذلك ٌومها بالنسبة للرابد بوقشابٌة )الذي كان  ال ٌخلفه ناببه إال فً حاالت ؼٌابه، و

نظرا لما  –كما علمت فٌما بعد  –لكن إسماعٌل استبعده من المشاركة فً هذا الفعل الخسٌس  موجودا و

 كان ٌعرؾ عنه بالتزامه الشدٌد بالعمل فً إطار الشرعٌة القانونٌة(.
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ٌتعلق بضبط األمور فٌما  كان االجتماع حول تقوٌم وضعٌة "التمرد اإلسالمً" فً تلك اآلونة، و

باألحرى تورٌط قوات  كذلك التفكٌر فً إشراك، و ( الذٌن بقوا خارج القضبان، وFISٌخص قادة )ج.إ.إ/

كان شبه مقٌم العقٌد إسماعٌل الذي  ( فً الحرب الشاملة ضد اإلسالمٌٌن، وANPالشرطة و)ج.و.ش/

مقاهً  فً وزارة الداخلٌة كان ؼٌر راض على تراخً رجال الشرطة الذٌن ٌتسكعون فً أزقة و

العاصمة دون أن ٌثبتوا فً نظره بوجودهم المادي فرض احترامهم على اإلسالمٌٌن، لم ٌكن ٌخفً بعض 

من انتصاره فً ( الذي ظلم بحرمانه FISتخوفه من أن ٌراهم ٌتعاطفون مع خطاب حزب الـ)ج.إ.إ/

 المحتج ضد التوقٌؾ التعسفً لمناضلٌه. االنتخابات، و

بطاقاتنا تتضمن  االستهتار طلب معرفة ما إذا كانت لوابحنا و ففً تدخله الممزوج بالؽضب و

( ألنه ابتداء من اآلن "سنفعل FIS( معروفٌن بتعاطفهم مع )ج.إ.إ/DGSNرجال شرطة من الـ)م.ع.أ.و/

فوؾ صال فً  مح أبدا بوجود أفراد ذوي مٌول إسالمٌة فً أسالك األمن ومثل تونس: "لن نتسا

( سٌتكفل بعملٌة التطهٌر داخل DCSA(، العقٌد كمال عبد الرحمان ربٌس )م.م.أ.ج/ANPالـ)ج.و.ش/

، فلو تحدث عن رجال 66هً ذي المهام كٌؾ وزعت  إسماعٌل سٌتولى أمر "المدنٌٌن" ها الجٌش، و

الشرطة "المرتشٌن" ألعطٌته )دون أن أكون مؽالٌا( قابمة تحمل على األقل مابة اسم، لكن التحدث عن 

أن دستور  ذوي المٌول اإلسالمً فً صفوؾ الشرطة هذا بدالً شٌبا ؼٌر معقول تماما! خاصة و

ٌعمل فً  عترؾ به قانونا، و( حتى اآلن حزب مFIS، ٌعترؾ بوجود األحزاب السٌاسٌة و)ج.إ.إ/1989

 إطار الشرعٌة تماما كباقً األحزاب العاملة فً الساحة دون أي تمٌٌز!

لكً ألطؾ الجو بعض الشًء قلت له:" أنا ال أعرؾ إال واحدا هو "عمً احمد" )المحافظ أحمد  و

عٌا فً المعروؾ حتى فً التلفزٌون، نظرا لحضوره أسبو بوصوؾ المكلؾ بحفظ النظام فً العاصمة و

هو موجود معنا فً  المالعب بمناسبة إجراء المقابالت الرٌاضٌة، أو التظاهرات الثقافٌة( و

( بعٌن النعجة"، لكن هذه المزحة سقطت باردة، فاألمر فً ؼاٌة الجد حٌث أجاب CFT)ق.ق.بر/

إذا لم نتحرك لفعل شًء فوداعا ٌا  قابال "إننا لسنا فً وقت مزاح، فالبلد مهدد، و (DCE)م.ج.م/ربٌس

جزابر!!"، ثم قال لً بصوت خفٌض:"هل الشرطة على مستواكم كذلك تتدخل مباشرة؟" ٌرٌد أن ٌعرؾ 

إذا ما كانوا ٌنفذون توجٌهات القٌادة ما إذا كان رجال الشرطة ٌتدخلون بفعالٌة فً عملٌات التوقٌؾ، و

 

العقٌد إسماعٌل العماري فً العمل المٌدانً مقصٌا بنفسه ثبلثة من أحسن ضباط بعد فترة وجٌزة من هذا االجتماع، شرع ( 44

الرابد توفٌق، مسإول المعدات فً  و المستخدمٌن، ( )الرابد جابر بن ٌمٌنة، الرابد حاج طارق، مسإول اإلدارة وDRS)ق.إ.أ/

لكن لم تكن تجمعهم أٌة عبلقة  انوا بالتؤكٌد ممارسٌن و(. لقد كFISهً أنهم كانوا متعاطفٌن مع )ج.إ.إ/ ( بذرٌعة ملفقة وCPO)م.ر.ع/

 باألصولٌٌن.
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العسكرٌة دون طرح تساإالت؟ فؤجبت باإلٌجاب، موضحا بؤن مجال تدخلها ٌتحدد فً نطاق المدٌنة أو  

أن خارج ذلك ٌدخل فً دابرة اختصاص الدرك الوطنً )فً ذلك الوقت كان  المجموعة السكانٌة، و

بالنسبة لتوقٌؾ اإلسالمٌٌن ما ٌزال ٌتم بحسب التقسٌم القدٌم، حٌث كانت تعمل كل مصلحة توزٌع المهام 

القوات  الدرك خارج المدن، و فً مجالها المحدد: فالشرطة تعمل فً المراكز الحضرٌة الكبرى، و

سؤدرك  هوٌات المسافرٌن(. و ( تنصب الحواجز كذلك لمراقبة السٌارات وANPالخاصة للـ)ج.و.ش/

دا فٌما بعد المؽزى من إلحاح إسماعٌل، ذلك أن األسابٌع الالحقة عرفت سقوط العدٌد من أقارب جٌ

هو ما كان بمثابة إعطاء  مرٌبة، و برصاص جماعات إسالمٌة بكٌفٌة ؼرٌبة و (DCE)م.ج.م/إطارات 

هذه  ، والثؤر بطاقات بٌضاء من إسماعٌل لتشجٌع هإالء اإلطارات على إشفاء ؼلٌلهم فً االنتقام و

 الطرٌقة بالذات مكنته من صنع وحوش ضارٌة أو "آالت قتل بالجملة".

هو الٌوم نفسه الذي دخلت فٌه حالة الطوارئ حٌز  فبراٌر و 10أو  9بعد هذا االجتماع فً لٌلة  و

إلخطارهم بوجود شخصٌن بصدد السطو على منزل بشارع  (PCO)م.ق.ع/التنفٌذ، هاتفت امرأة 

بمجرد أن تلقٌت المكالمة حولتها إلى المحافظ بوصوؾ "عمً أحمد"  فً القصبة بالعاصمة و بوزرٌنة

من رجال  7فً أقل من خمس دقابق كانت سٌارتان مع  و (CFT)ق.ق.بر/الذي كان مداوما ٌومها فً 

كانت محافظة باب جدٌد فٌما أذكر( فقد  الشرطة تتجهان إلى عٌن المكان من أقرب محافظة شرطة )و

كان شركا منصوبا لرجال الشرطة الستة، نصر الدٌن حمدوش، سامً لعوانً، مراد مٌهوب، عمر 

من أجهزة  جردوا من أسلحتهم و ٌوسؾ بخدة، حٌث نخلوا كلهم بالرصاص و موالي، محمد عكاش، و

لم ٌنج من هذه المذبحة إال شرطً واحد تظاهر بؤنه مٌت، حسب الرواٌة  الرادٌو التً كانت معهم، و

كان األمر ٌتعلق بؤوابل الشرطة من ضحاٌا "الحرب القذرة" األولٌن فً  التً وصلتنا بعد الفاجعة، و

 قابمة طوٌلة جدا!!

بالتالً المجموعة  طبعا فالصحافة الجزابرٌة ألصقت هذه الجرٌمة مباشرة باإلسالمٌٌن و و

ٌث عنه )أنظر الفصل المسلحة التً كان ٌقودها شخص ٌدعى "موح لٌفًٌ" الذي سؤعود إلى الحد

بدعوى البحث عن الجماعة المسلحة، قامت مجموعة من  فً الٌوم التالً أثناء عملٌة لٌلٌة، و الالحق(، و

 المؽاوٌر المظلٌٌن، باؼتٌال شهود عٌان محرجٌن فً المكان نفسه تقرٌبا الذي وقعت فٌه المذبحة.

األمتار من القصبة هوجمت الوحدة ببضع مبات من  ثالثة أٌام بعد عملٌة شارع بوزرٌنة و و

بمٌناء الجزابر من طرؾ 67العسكرٌة لتصلٌح البواخر الحربٌة الواقعة بالمكان المسمى "األمٌرالٌة" 

 

(، CFNٌتعلق األمر بمإسسة بحرٌة تابعة لقوات البحرٌة، تتكون من عدة عمارات، من بٌنها مقر قٌادة القوات البحرٌة )ق.ق.بح/( 44

التً كانت تشؽل العدٌد من المدنٌٌن منهم المدعو زؼبلمً الذي كان مدٌرا عاما سنة  (، وERENAVٌح البواخر)مإسسة تصل و

 .(SMهو من المقربٌن من )أ.ع/ ، و1992
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قد صرحت  شرطً واحد، و عسكرٌٌن، و 7قتلى من بٌنهم  10كانت الحصٌلة  جماعة مسلحة، و

الصحافة حٌنبذ كذلك بؤن هذا الهجوم قامت به مجموعة "موح لٌفًٌ" بتواطإ عسكرٌٌن مناصرٌن 

لإلسالمٌٌن من داخل الثكنة، فكان األمر ٌتعلق فعال بؤحد األفاعٌل القذرة الجدٌدة التً تقوم بها المصالح، 

 من أحد المشاركٌن فٌها مباشرة و قد عرؾ تفاصٌل العملٌة كما كشفها المالزم حبٌب سواٌدٌة فً كتابه و

هً التفاصٌل التً مكنتنً مصادري الخاصة فٌما بعد  و 68هو عسكري سابق تعرؾ علٌه فً السجن 

من التؤكد منها، هذه العملٌة المرموز لها باسم "عملٌة البطٌخ" كانت قد دبرت بالكامل من 

ألقً  1991فً شهر نوفمبر  ومباركة أعلى المسإولٌن فً الجٌش!  ( بضمان وDCSA)م.م.أ.ج/

أربعة طالب ضباط( من المدرسة الحربٌة بتهمة  القبض على ستة عسكرٌٌن )من بٌنهم ضابطان و

( فً بن عكنون CPMIبعد عدة أٌام من االستنطاقات فً مقرات )م.ع.ر.ب/ التعاطؾ مع اإلسالمٌٌن، و

هو  د إدماجهم ثانٌة فً وحداتهم، وأعٌ و 1992التً ٌقودها بشٌر طرطاڤ، قد أطلق سراحهم فً ٌناٌر 

خاصة فً وضع متفجر مثل ذلك، بالنظر إلى األسباب التً أوقفوا من  ما كان مخالفا تماما للمعهود، و

فً أحسن األحوال أن ٌتم نقلهم إلى أماكن أخرى كما تنص على ذلك  أجلها )فقد كان من المفروض، و

هم ٌعلمون أنهم سٌنظمون هذه العملٌة  و( DCSAم.م.أ.ج/) القوانٌن العسكرٌة(، لقد أطلقت سراحهم الـ

 مع جماعة "موح لٌفًٌ".

أٌام قلٌلة من هاتٌن العملٌتٌن ٌتلقى المقدم صادق آٌت مصباح فً عٌن النعجة مكالمة هاتفٌة  بعد و

بما أننً كنت حاضرا فً مكتبه فلم  بشؤن شارع بوزرٌنة و 10و 9من المرأة التً بلؽت هاتفٌا لٌلة 

كانت منشؽلة  (، وSMٌفتنً أي شًء من حدٌثهما، فلقد عرفت هكذا أن هذه المرأة هً عمٌلة للـ)أ.ع/

مصٌر ابنها البالػ من العمر ثمانً عشرة سنة، كان من ضمن جماعة "موح لٌفًٌ" أحد الفاعلٌن عن 

 األمٌرالٌة.  المحتملٌن لمذبحة شارع بوزرٌنة و

 بعد هذه المكالمة الهاتفٌة من والدة "اإلرهابً" تساءلت عن المدبرٌن الحقٌقٌٌن لهذه العملٌات، و و

( أن ٌكونوا هم أصل هذه DRSلكننً لم أكن أتصور على اإلطالق أن تبلػ الوحشٌة بمسإولً )ق.إ.أ/

 كرتً تماما!.خرجت من ذا األعمال الفظٌعة، ثم سرعان ما أنستنً أهوال األحداث هذه الواقعة، و

 

 57حبٌب سواٌدٌة "الحرب القذرة" مرجع سبق ذكره. ص ( 43
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 بعد سنوات من ذلك اطلعت على تصرٌحات ضابط شرطة ٌعٌش فً المنفى، هو كمال ب، و و

بٌن أن  69 1999الذي كان قد حقق وقتها فً هذه القضٌة، ففً حدٌث مع "ألجٌرٌا واتش" فً سنة 

تحقٌق الشرطة توصل إلى اكتشاؾ أن من بٌن منفذي عملٌة اؼتٌال الشرطة فً شارع بوزرٌنة ٌوجد 

عناصر من األمٌرالٌة الذٌن اعترفوا أنهم تلقوا األمر من مصالح االستخبارات بالقٌام بهذه العملٌة. قد 

ضوا على شاشة التلفزٌون الذٌن عر أضاؾ هذا الضابط بؤن الفاعلٌن المحتملٌن لهذه االؼتٌاالت و

لكن  (، قد أصدرت المحكمة العسكرٌة فً حقهم أحكاما باإلعدام وFISبصفتهم متعاطفٌن مع )ج.إ.إ/

األمر برمته لم ٌكن إال مهزلة، حٌث شوهد ضابط الصؾ الذي قاد عملٌة االؼتٌال بعد ذلك بؤٌام من 

 اصمة!!هو ٌتفسح بكل حرٌة فً ساحة الشهداء بالع طرؾ أحد زمالبه و

إن تصرٌح هذا الشرطً قد مكن من تكملة القطعة الناقصة من الصورة وأكد ٌقٌنً بؤن عملٌتً 

األمٌرالٌة المورطة لعناصر "موح لٌفًٌ" وعساكر المدرسة البحرٌة )الذٌن كان بعضهم  بوزرٌنة و

مسإولً عمالء مخابرات والبعض اآلخر إسالمٌٌن مستعملٌن دون علمهم( كانتا بالفعل من تدبٌر 

( الذٌن كانوا ٌستهدفون تحقٌق ؼاٌتٌن فً آن واحد، إرهاب رجال الشرطة لدفعهم حتما DRS)ق.إ.أ/

تخوٌؾ الرأي العام لدفعه إلى التجند  للتورط فً أعمال القمع واالضطهاد الممارس ضد اإلسالمٌٌن، و

 المناهضة لإلسالمٌٌن! (CNSA)ل.و.إ.ج/أكثر وراء 

 

  

لكن مع األسؾ قد أتبعت بؤخرٌات كثٌرات  إن قضٌة شارع بوزرٌنة كانت األولى من نوعها، و

الذي دشن انطالق سلسلة  تلقٌنهم شعار "َتقُتل أو ُتقَتل" "لتحسٌس" رجال الشرطة بالخطر اإلسالمً، و

االضطهاد  الضؽٌنة )مذابح، اضطهادات، مذابح( التً أدمت وطنً لسنوات عدٌدة، إن القمع و الحقد و

 فبراٌر 14بات ٌضرب خبط عشواء فً كل االتجاهات، حٌث اعتقل الكثٌر من األبمة. ففً ٌوم الجمعة 

علٌه فً مسجد العناصر حٌث ألقى آخر( محمد السعٌد فً آخر لحظة من القبض FISنجى قابد )ج.إ.إ/

 

http://www.algeria-كمال. ب، "فٌما ٌخص اإلرهاب..." ، ألجٌري واتش موقع االنترنٌت  لقد أكد( 43

watch.org/fraticle/awterkamel.htm 
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جمعة له، ثم انتقل بعد ذلك التارٌخ إلى السرٌة لقٌادة "خلٌة األزمة" للحزب اإلسالمً التً تؤسست  خطبة

 مصالح األمن. فً ٌناٌر لمحاولة تنظٌم رد الفعل على الصدمة العنٌفة التً تلقوها من الجٌش و

عبد  السعٌد، ومن بٌنهم محمد  ( الذٌن بقوا إلى ذلك الحٌن خارج القضبان )وFISلكن قادة )ج.إ.إ/

فبراٌر طلبوا  22الرزاق رجام( لم ٌعد بإمكانهم السٌطرة على أي شًء تقرٌبا، ففً بٌان نشر ٌوم 

"العودة إلى الحوار السٌاسً الجدي قبل أن ٌصبح العنؾ هو البدٌل لدى األطراؾ التً ٌرٌد النظام أن 

 وقٌؾ اآلالؾ من اإلطارات وٌقصٌها أو ٌتجاهلها..." لكن الوقت كان قد فات مع األسؾ! فبعد ت

االضطهاد إال السرٌة، فقد اختار  المتعاطفٌن لم ٌبق أمام أولبك الذٌن ٌرٌدون أن ٌنجوا من القمع و

( لم ٌكن مهٌبا FISذلك ألن )ج.إ.إ/ لكن بطرٌقة فوضوٌة تماما، و بعضهم االنتقال إلى العمل المسلح و

موقع ٌسمح لنا بمعرفة ذلك جٌدا فالذٌن كانوا موجودٌن قد كنا فً  لتوخً هذا المخرج على اإلطالق، و

الهجرة،  آنذاك فً الساحة هم فقط الجماعات التً كانت مصالحنا قد اخترقتها )كجماعة التكفٌر و

أكرر مرة أخرى أن هذه الجماعات لم تكن  " أو شبكات "األفؽان"( و1990( "طبعة 2MIAالـ)ح.إ.م/

 اإلطالق!( على FISلها أٌة صلة بـ)ج.إ.إ/

بطبٌعة الحال لم ٌكونوا ٌشكون  قد التحق الشبان الثابرون بهذه الجماعات على عدة مستوٌات و و

شرع آخرون فً تكوٌن خالٌا مجموعات مستقلة حول أشخاص  فً أنهم كانوا فً الحقٌقة مسٌرٌن. و

 نصبوا أنفسهم "أمراء" محلٌٌن )وسؤعود إلى هذا الموضوع فً الفصل التالً(.

قام هإالء وأولبك بمهاجمة رجال الدرك والشرطة المكلفٌن بحفظ  1992ال شهر فبراٌر طو و

النظام فً مختلؾ أحٌاء العاصمة )الحراش، بلوزداد، القصبة، باب الوادي، باش جراح، بن عمر، برج 

 الكٌفان...(.

 (DCEم.ج.م/) كما شرح لنا فللتصدي لهذا التهدٌد كلفت الشبكات اإلسالمٌة المستعملة من و

لكن هذه الخطة باءت بالفشل،  و( بضم هذه المجموعات المتناثرة وتوحٌد قٌادتها، DCSAو)م.م.أ.ج/

 .1992ٌولٌو  ذلك على األقل قبل شهر ألن كل المحاوالت قد أخفقت و

كانوا ٌقومون حٌنذاك بلعبة  (DCSAو)م.م.أ.ج/ (DCE)م.ج.م/لم أعلم إال فٌما بعد بؤن رإساء  و

كما قٌل ألؼلب إطارات  و .1990هو ما ٌتماشى منطقٌا مع "خطة نزار" التً انطلقت منذ  مزدوجة )و

أنا منهم فإن اختراق المجموعات اإلسالمٌة كان ٌهدؾ إلى معرفتها جٌدا للتمكن من القضاء  المخابرات و

لكن فً الحقٌقة بالتواطإ  وشن حرب ضد التخرٌب، كما بدا لنا فهو خٌار تقلٌدي فً إطار  علٌها، و

( كانوا قد انتقوا بعناٌة لهذه المهمة حتى قبل DRSالنشٌط والسري لعدد قلٌل جدا من إطارات )ق.إ.أ/
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بشٌر طرطاڤ عن  " وDRSاالنقالب )ومن بٌنهم الرواد: عمار ڤطوشً عن "ق.إ.أ/

إلى إذكاء العنؾ "الطبٌعً" لهذه الجماعات  "( كان هذا االختراق فً البداٌة ٌهدؾDCSA"م.م.أ.ج/

 بدفعهم إلى مضاعفة العملٌات ضد قوات األمن بكٌفٌة تجعلنا كلنا نمٌل إلى صؾ "عصابة ٌناٌر".

خالد نزار، هو أن قسما من الجٌش  على رأسها العربً بلخٌر و لقد كان هاجس هذه األخٌرة و و 

مساٌرتهم فً سٌاستهم "الستبصال" اإلسالمٌٌن، بل كان هإالء  أو الشرطة كان ٌرفض إتباعهم و

من المرجح جدا أن حساباتهم كانت مبنٌة على أساس أنه  االنقالبٌون ٌخشون حتى التمرد ضدهم! و

هً مسؤلة شهور على أكثر تقدٌر( فٌكفً حٌنبذ التخلص من  ٌتم انضمام الجمٌع )و عندما ٌبعد الخطر، و

لمستعملة )بعد استخدامها للتخلص من الجماعات التً لم تكن كذلك( لتعود كل الجماعات اإلسالمٌة ا

لكن هذا الحساب اإلجرامً "سٌنحرؾ" لٌحدث دوامة من الفظاعات، لن ٌتمكنوا  األمور إلى نصابها، و

بدون شك لم ٌتوقع هإالء المحرضون على العنؾ أن الحقد الذي ولدوه هكذا فً  من التحكم فٌها، و

( ضد الشعب، سٌإدي ANPالقوات الخاصة للـ)ج.و.ش/ الشرطة، و ( وDRSرات )ق.إ.أ/نفوس إطا

الشناعة درجة أصبح "تسٌٌرها" ٌتطلب نوعا من الهروب  جرابم بلؽت من الجسامة و إلى أعمال عنؾ و

 التالعبات كلفت عشرات اآلالؾ من القتلى و االختراقات و إلى األمام بارتكاب المزٌد من الفظابع و

 مفقودٌن!!ال

من حسن الحظ أن مصلحتً لم تكن متورطة مباشرة فً هذه المناورة الفظٌعة، فبالنسبة لنا كنا  و

 ( )وHCEنعمل بصفة خاصة على مشروع تكوٌن برلمان "إّمعة" ٌكون أعضاإه معٌنٌن من الـ )م.أ.د/

ا مالك ، برباسة رض1992جوان  22هو ما سٌعرؾ "بالمجلس االستشاري الوطنً" المإسس فً 

من  هو من أعٌان النظام و أثناء حرب التحرٌر"، و -" FLN)مدٌر سابق للمجاهد "صحٌفة "ج.ت.و/

 ؼالة "االستبصالٌٌن"(.

هكذا سٌعلن قرار  ( وFISبمساعدة الحملة اإلعالمٌة كان كل شٌا مهٌبا لتبرٌر حل الـ)ج.إ.إ/ و

مارس، أي أقل من شهر من إعالن حالة  4( عن طرٌق العدالة ٌوم HCEالحل بؤمر من الـ)م.أ.د/

( )الذٌن كان معظمهم موقوفٌن FISفً هذه الدعسة تم تبدٌل المنتخبٌن المحلٌٌن للـ)ج.إ.إ/ الطوارئ، و

المخابرات العسكرٌة لضمان تسٌٌر  أصال( بـ"مندوبٌن تنفٌذٌٌن للبلدٌات" مختارٌن من اإلدارة و

لكن الؽرٌب أن وسابل  ؾ "مإامرة إسالمٌة" داخل الجٌش، وبالذات فً هذا الوقت تم اكتشا البلدٌات، و

 اإلعالم لم تذع عنها أي خبر!
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هً الجماعة  ( و2MIA.إ.م/أخبرنا أحـد عناصـرنا المدسوسٌن فً صفوؾ )ح 1992منذ ٌنـاٌر 

التً كونها عبد القادر شبوطً، سعٌد مخلوفً، ملٌانً منصوري عز الدٌن بعة، )التً سبق أن تحدثت 

عن تكوٌنها فً الفصل الثالث( بؤن هإالء األشخاص كانوا على اتصال مع أحد الضباط فً 

 ( "برتبة مالزم".ANPالـ)ج.و.ش/

( فقد مرر زمالء ANPلكون سعٌد مخلوفً ضابطا سابقا فً المحافظة السٌاسٌة للـ)ج.و.ش/ و

( مالزم سابق فً FISهو أحد قادة )ج.إ.إ/ دفعته فً الؽربال، اتصلنا فً البداٌة بقمر الدٌن خربان و

كلػ شعر 70م، 1.70أوصاؾ هذا المالزم "اإلسالمً" هً ) لكن بدون جدوى، و القوات الجوٌة و

ال تمكننا من التقدم فً تحرٌاتنا خاصة  سود، أسمر، بدون عالمات خصوصٌة(، تتطابق مع أي كان، وأ

 أن االتصاالت تجري كل مرة فً مكان مؽاٌر، مما صعب عمل الفرٌق التقنً! و

فً الوقت الذي كان التحقٌق ٌراوح مكانه، وكنت على وشك أن أتخلى عن هذه القضٌة لحساب  و

أنه  1991هو المالزم إٌذٌر )ضابط بحث( فً منتصؾ ٌناٌر  أخبرنً أحد رجالً و( DCSA)م.م.أ.ج/

 كان باستطاعة عمٌله خالد بوشمال االتصال بعبد القادر شبوطً.

بعد ثالثة أشهر من ذلك التارٌخ علمت أن هذا العمٌل كان قد سجل بآلة تسجٌل صؽٌرة عدة  و

أن  ( لم تكن مستعدة لشن العدوان و2MIAبؤن )ح.إ.م/ محادثات مع عبد القادر شبوطً وهكذا أثبت ٌقٌنا

"المالزم أحمد" بالرؼم من قناعاته الدٌنٌة قام بكل ما ٌستطٌع لثنً اإلسالمٌٌن عن التحول إلى العمل 

 المسلح.

مقارنة المعلومات عرفت هوٌة المالزم أحمد فً ٌناٌر  ( وDCSAبفضل بطاقٌة )م.م.أ.ج/ و

( فهو مدرب فً 1991شوشان )فقد كان قد رقً إلى هذه الرتبة فً نوفمبر  بؤنه هو النقٌب أحمد 1992

 األكادٌمٌة العسكرٌة لمختلؾ األسلحة بشرشال.

كما قلت فإن القٌادة العسكرٌة قد أعجبت بطرٌقة بن علً فً تونس فتوختها فً البحث عن  و 

ً " أو تبدو لدٌهم بعض ( الذٌن تظهر علٌهم أعراض "إسالمANPالتعالت إلقصاء كل ضباط )ج.و.ش/

 بؽلق المصلٌات و 1992قد شرع فً هذه العملٌة ابتداء من ٌناٌر  عالمات التعاطؾ مع اإلسالمٌٌن، و

لتبرٌر  قد كلؾ ضابط األمن بإعداد قوابم العسكرٌٌن "المشبوهٌن" و منع إنشابها فً وحدات الجٌش، و



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
145 

 
  

 وقائع سنوات الدم

هو ما انكب على اختالقها كل من  توقٌؾ الضباط "اإلسالمٌٌن " كان البد من إٌجاد أدلة و

 !(CMI)م.ع.ب/( والـDCSAالـ)م.م.أ.ج/

 فً فترة حالة الطوارئ هذه كانت كل الوسابل صالحة لنزع المصداقٌة عن اإلسالمٌٌن، و و

 إلصاق كل بواكٌر العنؾ بهم!

ً أخرى بمحاولة وضع قنبلة ف هكذا تم اتهام مجموعة من العسكرٌٌن بمحاولة سرقة أسلحة، و و

التقنٌٌن إال أن االكتشاؾ أو الؽنٌمة "الكبرى" كان تفكٌك جماعة من  المدرسة الوطنٌة للمهندسٌن و

مارس تم توقٌؾ هذه  03ضباط الصؾ اإلسالمٌٌن الذٌن حاولوا تدبٌر "انقالب عسكري" ففً  الضباط و

ثة عشر نقٌبا )من كانت تتكون من ثال بتهمة "التآمر المسلح" و 70عسكرٌا  57المجموعة المكونة من 

 أربعٌن ضباط صؾ كلهم سٌحاكمون فٌما بعد و ستة و ضمنهم أحمد شوشان( ثمانٌة عشر مالزما، و

 أربع سنوات سجن. سٌدانون بعقوبات تتراوح ما بٌن ثالث و

مارس عرض الجنرال محمد العماري "قابد القوات البرٌة" القضٌة على الربٌس محمد  29فً  و

حٌنها استشاط  له أنها محاولة انقالب تم إحباطها من طرؾ مصالح األمن، وقد بٌن  بوضٌاؾ، و

ما أسخطه هو أن ٌتجرأوا على أن "ٌسوقوا" له فكرة "انقالب عسكري "  بوضٌاؾ ؼضبا، و

 قاده....نقٌب!

( حول هذه DCSAمن جهتً، فبعد أن اطلعت على التقرٌر الذي وصلنً من )م.م.أ.ج/ و

الم العقٌد صادق آٌت مصباح بارتٌابً فً الموضوع، ذلك أن أطروحة التآمر القضٌة، لم أتردد فً إع

 لتدبٌر انقالب عسكري بدت لً أمرا مبالؽا فٌه تماما، ألنه نظرا للمعلومات المتجمعة لدٌنا فإن العملٌة

 لم ذلك ألن "المتمردٌن" المفترضٌن حتما إلى الفشل الذرٌع و )هذا إن وجدت أصال( كانت ستإول

ال مع وحدات القتال )المدرعات، الطٌران،  ا أي اتصال مع النواحً العسكرٌة األخرى، وٌجرو

لم ٌكن ٌتوفر أي مإشر ٌثبت وجود مخطط للسٌطرة على اإلذاعة  ال مع مصالح االتصال و الفرق...( و

  ا!كن لعرٌؾ أو رقٌب أن ٌقلب ربٌسالتلفزٌون. أن الجزابر لٌست إحدى الدول اإلفرٌقٌة التً ٌم و

 

لقد كان مكونا من النقباء أحمد شوشان، محمد حلفاوي، عامر صبري، أحمد بن زمٌرلً، محمد عمرانً، سعٌد بن وارث، عبد ( 41

؛ ومن المبلزمٌن  الحمٌد راٌس، جٌبللً عزٌزو، عبد الحق ٌوبً، بن عمر مخلوفً، مٌلود محدادي، داود بن سبع ، بوبكر عڤون

ٌحً جودي، خلٌفة بن عبد الرحمان، نعمان زلة، عمر دمبري، مصطفى مطاهري، نور الدٌن بوحادب، جمال عٌاد، عمر هرٌڤة، 

عمر رحمً، عبد القادر خلٌل، سعٌد طاجٌن، عبد الحق عبٌدي، حبٌب بودعة، عبد الرزاق أوسكوت، خالد سعٌدي، محمد باتٌة 

أحمد تٌبٌري؛ أما اآلخرٌن فكانوا ضباط  صؾ كالرقٌب األول طاهر زواٌمٌة، ٌزٌد عٌسى، عبد العزٌز  لخضر، عبد الجلٌل مشري،

 بوجٌدة، محمد لمٌن سوالمٌة، لخضر فارح، رابح حبٌب، محمد ڤطافً، علً لعبدي، عبد القادر نجاري، و نورالدٌن مراد.
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حٌد المقدم فً التقرٌر كدلٌل قد كان التبرٌر الو فانقالب عسكري فٌها ٌتطلب تحضٌرا آخر! و

أنهم قادرون على كل التضحٌات بؤي شًء من أجل إقامة  إثبات التهمة هو أن اإلسالمٌٌن "مجانٌن" و

لكن  أنهم ٌرٌدون بث الفوضى العارمة... حقٌقة أننً لم أكن مقتنعا، و جمهورٌة إسالمٌة فً الجزابر، و

بصفتً عسكرٌا لم ٌكن من حقً أن أحتج أو أناقش رواٌة المسإولٌن السامٌن. فالقاعدة المطبقة فً 

 لو كان مخطبا! الجٌش هً أن الربٌس أو القابد دابما على حق حتى و

على أي حال، فإن الربٌس محمد بوضٌاؾ اعتقد أنهم ٌستهزإون به فؤصدر قرارا فً الحٌن بعزل 

تعوٌضه بالجنرال رحٌم خلٌفة الذي كان وقتها قابدا للناحٌة  اري من وظابفه والجنرال محمد العم

تم تحوٌل الوحدات المقحمة فً الحرب ضد اإلرهاب التً كانت تحت قٌادة  العسكرٌة الثانٌة بوهران، و

هً هٌكلة جدٌدة كانت قد  بشاطوناؾ، و (ONRB)و.و.ق.ل/محمد العماري فً عٌن النعجة إلى الـ

سؤعود إلى هذا الموضوع فً الفصل السابع عند  فً تلك اآلونة بالذات فً دالً براهٌم )واستحدثت 

 (.1992الحدٌث عن تنظٌم مختلؾ مراكز قوات األمن فً سنة 

التقٌت فً لندن بالنقٌب أحمد شوشان، الذي لم أكن أعرفه حتى ذلك الٌوم إال  2001فً ربٌع 

المخلص طبٌعة هذه "المإامرة" المزعومة،  الضابط النزٌه وأثناء هذا اللقاء كشؾ لً هذا  باالسم، و

فبصفته مدربا فً األكادٌمٌة العسكرٌة بشرشال منذ سنوات عدٌدة، كان ٌعرؾ شخصٌا معظم ضباط 

أن الكثٌر منهم كانوا معجبٌن به،  ( الشبان الذٌن مروا على "سان سٌر الجزابر" هذا وANPالـ)ج.و.ش/

اتصل به الكثٌر من هإالء الشبان الذٌن كانوا ضمن المحٌط المباشر للقادة  ،1992بعد انقالب ٌناٌر  و

ظلم فً حق الوطن فطلبوا منه الضوء  الذٌن أحنقهم ما كان ٌحدث من تجاوز و الربٌسٌٌن للجٌش، و

 هو ما كان فً مقدورهم أن ٌفعلوه. األخضر لقتل أولبك المدبرٌن لالنقالب، و

"األسباب الحقٌقٌة إلٌقافً  2002مثلما بٌن عالنٌة فً شهر أوت لكن شوشان أثناهم عن ذلك،  و

هو اقتناع القٌادة بؤن وجودي ٌهدد مشروعهم الرامً إلى تحقٌق المواجهة المسلحة ضد ؼالبٌة أفراد 

لكن السبب المباشر هو  بصوت مرتفع، و هو المشروع الذي عارضته عالنٌة، و الشعب الجزابري، و

أعنً  على نتابجها، و صؾ الضباط كانوا ساخطٌن جدا على قرارات القٌادة و وأن الكثٌر من الضباط 

اضطهاد أؼلبٌة الشعب إلى درجة أن هإالء العسكرٌٌن أرادوا اؼتٌال القادة لرفع الظلم الواقع على  قمع و

 العباد. البالد و

 الضباط و الثقة التً كنت أحظى بها من طرؾ بسبب سمعتً الطٌبة داخل الجٌش، و فعال، و و

طلبوا  خاصة فً داخل القوات الخاصة، فقد كشؾ لً عشرات الضباط عن نٌاتهم و ضباط الصؾ، و

رؼم اقتناعً الكلً بمشروعٌة ما كانوا ٌنوون اإلقدام علٌه، لم أكن أرى أن  رأًٌ حول الموضوع، و
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كذلك،  الموضوع بتاتا. و نصحتهم حٌنها بعدم العودة إلى التفكٌر فً هذا اؼتٌال القادة سٌحل المشكلة، و

 .71لم ٌحاول أي عسكري ممن كنت أعرفهم أن ٌقوم بؤي شًء على اإلطالق" 

تؤثٌره على  لكن الجنراالت كانوا ٌجهلون كل هذا! لقد كان شوشان فً نظرهم،)بفعل نفوذه، و

كان أخشى ما  الضباط فً القوات الخاصة( ٌشكل عابقا كبٌرا فً طرٌق تنفٌذ مخططهم الجهنمً، و

هم الذٌن كانوا ٌراهنون علٌهم فً القٌام  ٌإرقهم هو أن ٌقنع هإالء الشبان برفض االمتثال ألوامرهم و

معه كل أولبك الضباط الحازمٌن الذٌن تربوا على ٌدٌه فً  لهذا السبب تم توقٌفه، و باألعمال القذرة! و

"الوطنً" هذه ظلت سرا مكنونا لم ٌبح طبعا فإن عملٌة التطهٌر  مدرسة "األخالق " الوطنٌة بشرشال،)و

 به أحد منهم حتى اآلن!(.

كما قال لً شوشان ذاته أٌضا بؤن هذه الحقابق كانت السبب الذي جعل ربٌس أركان الجٌش  و

أي بثالثة  1992ماي  26الجنرال عبد المالك ڤناٌزٌة ٌزوره شخصٌا فً سجن بشار العسكري ٌوم 

ته فً شؤنه، وشؤن الموقوفٌن معه فً نفس الوقت، بإجراء "تسوٌة" أشهر فقط من توقٌفه وذلك لمساوم

بالتراضً معهم)على أساس إطالق سراحهم مقابل تقدٌم الوالء لهم(، إال أن محاولة الجنرال تحطمت 

 على صخرة نوفمبرٌة صلبة، وباء بالخسران المبٌن هو ومن معه من الطؽاة المجرمٌن إلى ٌوم الدٌن!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)إن النص الكامل لشهادة النقٌب أحمد 166مذكور فً حبٌب سواٌدٌة، محاكمة "الحرب القذرة" مرجع سبق ذكره ص  قد أكدل( 40

عنوانه على االنترنٌت  شوشان منشور فً موقع الحركة الجزابرٌة للضباط األحرار، و

http://www.anp.org/tem/temoigne.html 
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( قال له بكل رعونة "أن بوضٌاؾ ANPلقد أورد شوشان كذلك أن ربٌس أركان )ج.و.ش/

ا" ذلك هو السبب الذي سٌرى قرٌبا لمن ستكون الكلمة األخٌرة.. له أم لن ٌعترض طرٌق مخططنا، و

بدون مثقال ذرة من شك بضلوع الجنراالت فً عملٌة اؼتٌال الربٌس بوضٌاؾ بشهر  ٌجعلنً أجزم، و

 فقط بعد ذلك!

بصفة خاصة  ( ٌصطدم بجد مع الجنراالت حول العدٌد من الملفات وHCEلقد بدأ ربٌس )م.أ.د/

عصبه الحساس،  قلبه و على قاعدة النظام و لكن تحدٌدا ألنه قرر الهجوم مباشرة مع الجنرال توفٌق، و

كانت تحت  التً االستٌراد( صفقات عن العموالت الطابلة أخذ )خاصة الرشوة و هً شبكات الفساد أال و

"عصابة ٌناٌر" )هذه الشبكات كما عرفت فٌما بعد كانت هً السبب الربٌس فً إصرارهم الشدٌد  سٌطرة

" من الطرٌق ألنها كانت ستحرمهم من هذه الرشاوى حتما لو FISتصمٌمهم العنٌد على إزالة "ج.إ.إ/ و

 وصلت إلى سدة الحكم!(

سنفً  أفرٌل بقوله:" لقد وعدنا بفتح ملؾ الرشوة، و 23لقد صرح بوضٌاؾ فً خطاب ألقاه ٌوم 

قد عهد  سرقة أموال الدولة، و فعال فقد عجل بإجراء التحقٌق حول صفقات التحوٌل و بوعودنا" و

هما:  اللذٌن كنت أعرفهما شخصٌا و 72( DRSبهذه المهمة إلى اثنٌن من ألمع ضباط )ق.إ.أ/مباشرة 

(، فهو ذو كفاءة عالٌة فً مٌدان SRAالنقٌب عبد الحق الذي اشتؽل تحت رباستً فً )م.ب.ت/

قاد على الخصوص التحقٌق فً قضٌة "فٌال" الصنوبر البحري،  1990التحقٌقات االقتصادٌة )ففً سنة 

الثانً هو الرابد مراد  التً استحوذ علٌها العقٌد إسماعٌل العماري(، و اقعة داخل معرض الجزابر والو

 مباركً محرك قضٌة حاج بتو.

تم القبض على  1992جوان  4هذه القضٌة التً صارت أحدوثة الشارع فً ذلك الوقت. ففً ٌوم 

قدم على أنه من أباطرة التهرٌب  ، وكثر باسمه المستعار حاج بتوأهو معروؾ  المدعو محمد بوحوس و

( فً CRIكان ذلك نتٌجة تقرٌر مقدم من الرابد محمد مسٌرؾ المدعو عبد الرزاق ربٌس )م.ب.تق/ و

 التفتٌش الذي تم من اكتشاؾ سلع مختلفة فً مخازن حاج الناحٌة العسكرٌة السادسة. وقد مكن التحقٌق و

 

إقصابهم بهذه الطرٌقة من طرؾ الربٌس بوضٌاؾ، الذي كان ٌوقع شخصٌا على أوامر التكلٌؾ ( DRSلم ٌستسػ  رإساء )ق.إ.أ/( 44

 بمهمة لعناصرهم.
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ملٌون فرنك فرنسً فً ذلك الوقت )مواد ؼذابٌة، سجاٌر،  20بتو فً تامنؽست تقدر قٌمتها بحوالً 

)الجزابر، لٌبٌا،  الكشؾ عن شبكة تهرٌب واسعة ما بٌن الدول حتى أسلحة( و أدوات كهرومنزلٌة، و

 نٌجر، مالً(.

كانت محاكمته تنذر بكثٌر من اإلثارة ألن  ألقً القبض على حاج بتو بؤمر من محمد بوضٌاؾ، و 

التحقٌقات كانت ستصل حتما إلى رأس )العصابة السٌاسٌة المالٌة( التً تنخر اقتصاد الوطن )حسب 

 تعبٌر الربٌس بوضٌاؾ ذاته(.

لرابد مسٌرؾ بصدفة ؼرٌبة فً وهران حٌث كان ٌقضً عطلة لكن فً منتصؾ جوان ٌقتل ا

كؤن  قد قتله "خطؤ" أحد رجال الشرطة فً حانة بدعوى أنه كان ٌظنه "إرهابٌا مسلحا" و هناك، و

ال أحد ٌعرؾ ما إذا عوقب هذا الشرطً القاتل، أو  الحانات هً من األماكن التً ٌرتادها اإلسالمٌون، و

 قضابٌة(. حتى ما إذا سلم إلى سلطة

هما: الرابد مراد،  فً نفس الفترة قتل كال الضابطٌن اللذٌن كلفهما الربٌس بوضٌاؾ بالتحقٌق و و

 قد قتل االثنان من طرؾ "إسالمٌٌن" حسب ما قٌل لنا! النقٌب عبد الحق، و و

فالرابد مراد قتل فً الوقت الذي كان ذاهبا إلى منزل أصهاره فً باش جراح، حٌث كان ٌنتظره 

بالنسبة للنقٌب عبد الحق فقد  قد أطلق علٌه النار من مسافة قرٌبة، و القاتل فً ببر السلم عند المدخل و

هو ٌقود سٌارته فً البلٌدة، وقد لوحظ أن كال  قتل هو اآلخر كذلك بإطالق الرصاص علٌه عن قرب و

علٌهم إلى اآلن، كما أنه لم العملٌتٌن قام بهما فاعلون على درجة عالٌة من االحتراؾ، فلم ٌتم العثور 

ٌبدو لً بدٌهٌا أن كلتا العملٌتٌن نفذتا بؤمر من رإساء  و 73تتبن أي جهة هذه العملٌات اإلجرامٌة! 

(، الذٌن ال ٌستطٌعون أن ٌقبلوا أن تتجاوز التحقٌقات المالٌة الحاج بتو لتصل إلى أعلى DRS)ق.إ.أ/

المسإولٌن فً رأس "العصابة الحاكمة".

 

باؼتٌال الربٌس بوضٌاؾ شخصٌا(،  1992جوان  29بعد هذه المجزرة التً قضت على كل الشهود المضاٌقٌن )انتهت ٌوم  (73

أحٌلت قضٌة الحاج بتو، بالرؼم من أنها قضٌة تندرج فً إطار المحكمة المدنٌة، إلى المحكمة العسكرٌة بالبلٌدة. عرضت القضٌة فً 
األدلة القاطعة ضد الحاج بتو، فلم ٌحكم على هذا األخٌر سوى بثمانٌة أشهر سجن، أما فٌما بالرؼم من ثقل التهم و ؛ و1992ٌولٌو

خلُصت إلى  -بما فً ذلك الجنرال خالد نزار فً مذكراته -ٌخص األسلحة الحربٌة التً وجدت فً مستودعاته، فإن العدالة العسكرٌة 
 رق الذٌن ٌجوبون تلك المناطق".أن "الحاج بتو تحصل علٌها لٌحمً بها شاحناته من قطاع الط

، و أعٌد تكٌٌؾ االتهام 2002سنوات فً أفرٌل  10الؽرٌب، أن هذه القضٌة سٌعاد عرضها على المحكمة المدنٌة بعنابة بعد  و
استعمال  إتالؾ ملفات رسمٌة( إلى قضٌة تزوٌر بسٌطة و تبدٌد األموال العامة، تهرٌب و األساسً )المساس باالقتصاد، تحوٌل و

سنة سجنا مع األشؽال  20التمس  بالرؼم من مرافعة ممثل الوزارة العمومٌة الذي أظهر خطورة الوقابع و أوراق رسمٌة مزورة، و
قد حكم على شاهدي اإلثبات، قابض سابق لألمالك  خمسة من شركابه على البراءة الفورٌة، هذا و الجبرٌة، حصل الحاج بتو و

 تسع سنوات سجنا مع األشؽال الشاقة. تلك هً العدالة فً الجزابر! م على التوالً بعشر سنوات ومهندس مناج العمومٌة، و
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 انطالق هذه التحقٌقات شنت حملة شعواء من القدح و فبمجرد عزل الجنرال محمد العماري، و  

فً  االؼتٌاب فً الربٌس بوضٌاؾ منسوبة إلى اإلسالمٌٌن طبعا، تتهمه على الخصوص بالماسونٌة و

( التً آخذ DRSنشر الدعاٌة الخارجة من مكاتب )ق.إ.أ/ الحقٌقة لم ٌفعل اإلسالمٌون سوى نقل و

تصرفاته "المستقلة" حٌث قام بزٌارة  ( على بوضٌاؾ مبادرته وANPرإساء )ج.و.ش/ رإساإها، و

راالت، ذلك بدون استشارة الجن فً السر إلى المؽرب )لحضور حفل زفاؾ أحد أبنابه، فً آخر ماي( و

العمل  كذلك نٌته ؼلق المراكز األمنٌة فً الجنوب، بعد أن أدرك النٌة السٌبة ألصحاب القرار و و

هو إقامة معامل إلنتاج "اإلرهابٌٌن" فً هذه  الخطٌر الذي ٌقومون به فً هذه المسؤلة )و المنحرؾ و

 السابق للدرك الوطنً و مصطفى شلوفً )القابد اتصاالته السرٌة أٌضا بقاصدي مرباح، و المراكز( و

( الذي طلب منه مساعدته فً تسلٌط الضوء على قضاٌا MDNاألمٌن العام السابق أٌضا لـ)و.د.و/

كذلك محاولته تؤسٌس حزب سٌاسً )التجمع  "( وANPالـ "ج.و.ش/ الرشوة فً الصفقات المبرمة مع

بته الملحة فً تسوٌة النزاع كذلك رؼ الوطنً الشعبً( الذي كان سٌمكنه من امتالك قاعدة شعبٌة، و

القابم مع المؽرب حول الصحراء الؽربٌة و"األخطر" من ذلك كله فً نظر الجنراالت هو اعتزامه 

فً الحكومة كذلك، )فقد كان ٌنوي على الخصوص أن  إجراء تؽٌٌرات هامة فً التراتبٌة العسكرٌة، و

سؤعود إلى هذا  موت، دون أن ٌعلم )وهكذا وقع على الحكم علٌه بال ٌنهً مهام الجنرال توفٌق( و

 الموضوع فً الفصل العاشر عند الحدٌث عن ظروؾ اؼتٌاله(.

  

  

كانت مطاردة الضباط المشبوهٌن قد بلؽت أوجها: العزل، التوقٌؾ، وكذلك  1992فً ربٌع 

بد جابر المؽتال فً أواخر مارس فً هذا الصدد أرٌد أن أتطرق إلى حالة الرا التصفٌة الجسدٌة، و

 بالتقرٌب.

إن هذا الضابط المولود فً ؼٌلٌزان ٌنتمً إلى ذلك الطراز من الضباط الذٌن ٌعتبرون العمل فً 

أمضى كل حٌاته فً المصالح، تعارفنا فً  ( مهمة مقدسة، لقد دخل فً سن مبكرة، وANP)ج.و.ش/

نقٌب عثمان طرطاڤ المدعو "بشٌر" فً مهام ربٌس تصادقنا بسرعة عندما خلؾ ال بداٌة الثمانٌنات و

كلم جنوب  150هً مدٌنة تبعد حوالً  فً والٌة أم البواقً، و (BSS)م.أ.ق/مكتب أمن القطاع 

 قسنطٌنة.
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بخالؾ ما هو سابد فً الواقع،  االستمرارٌة، و كذلك حبه للتواصل و لقد كنت معجبا بصرامته، و

بعد أن  الذٌن لم ٌنتقدوا أعمال سابقٌهم عندما استلم وظٌفته الجدٌدة. وفقد كان من اإلطارات النادرة جدا 

أقام معها هناك، تم نقله إلى  قضى ثالث سنوات فً أم البواقً حٌث تعارؾ على الفتاة التً تزوجها و

 هً المدٌنة التً كان ٌحبها كثٌرا إلى درجة أنه قرر أن ٌقٌم فٌها بصفة نهابٌة. المدٌة، و

كنا نلتقً بانتظام أثناء اجتماعات "المركزٌة" )اجتماعات تضم رإساء  القات ودٌة ولقد أقمنا ع

 المنتدٌات و نوابه الربٌسٌٌن( أو أثناء مختلؾ المإتمرات و " وSMمع مدٌر الـ"أ.ع/ "BSS"م.أ.ق/

 (FLNأثناء مإتمر )ج.ت.و/ التً تنعقد فً قصر األمم بالجزابر العاصمة. و اجتماعات اإلطارات...،

لم ٌكن ٌخفً علٌا انتقاداته  ، كنا نتقاسم نفس الؽرفة فً فندق سٌدي فرج، و1988)المنعقد فً نوفمبر 

( المسإولٌن فً رأٌه عن إطالق الرصاص على المدنٌٌن أثناء أعمال الشؽب ANPلجنراالت )ج.و.ش/

تنببٌة المثٌرة حقا حٌث أقواله ال لقد جعلنً متؤثرا جدا كذلك عندما أسر إلً بمكنوناته، و فً أكتوبر، و

قال لً رحمه هللا "ال أرٌد أن ٌفكر أبنابً فً المستقبل بؤن أباهم تصرؾ كحركً للدفاع عن النظام، إن 

 التارٌخ سٌحتفظ بكل شًء فً سجله الذي ال ٌترك أحدا!!"

 ( للمدٌة وCRIنقل الرابد جابر الذي كان إلى ذلك الحٌن ربٌس )م.ب.تق/ 1990فً ٌولٌو  و

قد اقترحت علٌه أن ٌختار  عمله الجلفة والمسٌلة، إلى مصلحة البحث التابعة لً فً العاصمة، و ٌشمل

بٌن أن ٌؤخذ مكتب التقصً أو ٌعٌن ملحـقا لدى شرٌؾ حاج سلٌمان الوزٌر المنتدب المكلؾ بالبحث 

ء حرب العلمً الذي ٌوجد مقر وزارته فً "فٌال سوزٌنً" )التً كانت مركزا شهٌرا للتعذٌب أثنا

هً تقع على خطوات من رٌـاض الفتح، وهً حقا فٌال رابعة بمنظر خارق للعادة ٌطل على  التحرٌر( و

 البحر، فلم ٌتردد فً قبول هذا المنصب.

عودة المقدم  ، و1990( واستقالة الجنرال محمد بتشٌن فً سبتمبر DGPSبعد حل )م.ع.و.أ/ و

التخلص من كل الضباط المقربٌن، من الربٌس السابق إسماعٌل العماري كان أول ما بدأ عمله هو 

للمخابرات ومنهم الرابد جابر،)فقد دعوا جمٌعا إلى طلب حقوقهم لإلحالة على التقاعد أو وضعوا على 

الهامش بدون أٌة وظٌفة محددة( مع أن الرابد جابر فً الحقٌقة لم ٌكن ٌنتمً فً ٌوم من األٌام إلى أٌة 

تفانٌه  رة، كما لم ٌكن ٌدٌن بالفضل )فً المنصب الذي كان ٌشؽله( إال لكفاءته وزمرة من الزمر المتناح

 فً خدمة الوطن وإخالصه للمبادئ التً كان ٌإمن بها إٌمانا راسخا!

( بكثٌر، كان صهره )أخو زوجته الذي كان ٌعٌش FISقبل إضراب )ج.إ.إ/ و 1991ففً مارس 

إقامة هناك دامت ستة أشهر، فاستقبل فً مطار هواري عنده فً المدٌة( قد عاد من أفؽانستان بعد 

ساعة من المرور اإلجباري على مقرات الشرطة بالعاصمة حول إلى مركز  48بعد  بومدٌن كالمعتاد و

عنتر ببن عكنون، فطلب منً الرابد جابر حٌنها أن أتدخل لدى إسماعٌل حتى ال ٌتعرض صهره إلى 
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ً فً نفس الوقت أنه سٌحرص شخصٌا على "حسن سلوك" صهره التعذٌب المعهود، مإكدا ل التنكٌل و

أٌام من البحث والتحقٌق أطلق سراح الشاب "األفؽانً" لٌعود إلى العٌش معه فً  5بعد  فً المستقبل و

المدٌة، ولكن إسماعٌل العماري المهووس بحقده المفرط على اإلسالمٌٌن، لم ٌستطع أن ٌتصور أو ٌهضم 

( عالقة قرابة مع شخص سبقت له اإلقامة فً أفؽانستان وزٌادة SMالـ)أ.ع/ أن توجد لضابط سام فً

ٌحذر جانبه، حتى إن  تقٌا، ٌعتبر "مشبوها" و على ذلك فإن الرابد جابر الذي كان رجال متدٌنا جدا و

عن قرب، قام  لكً ٌتمكن من مراقبته بكٌفٌة جٌدة و إسماعٌل طلب منً أن أضعه نصب عٌنً، و

لمستشفى العسكري بعٌن النعجة كمسإول عن األمن حٌث سٌكون تابعا للمقدم كمال عبد بتعٌٌنه فً ا

 الرحمان.

( وقعت عملٌة اؼتٌال فً عٌن النعجة وقت اإلفطار كان 1992فً بداٌة شهر رمضان )مارس  و

قد أخذ المهاجمون سالحهما، وظل  ضحٌتها رجال الدرك الوطنً القابمان بحراسة بوابة المستشفى، و

أخذت تتجه صوب الرابد جابر، فطلب منً إسماعٌل  (DCE)م.ج.م/أنظار الـ لتحقٌق ٌراوح مكانه، وا

أن أتحقق من أعماله ساعة وقوع الفاجعة، فتبٌن أن المشكوك فٌه كان موجودا لحظتها فً منزله الوظٌفً 

ثم من خالل الواقع داخل المستشفى ذاته، وقد علم بالخبر مثل كل الناس، من دوي الرصاص أوال 

 الضجٌج الذي ٌعقب عادة مثل هذا النوع من األعمال.

لكن بعد أسبوع من هذه الحادثة األلٌمة، عٌن جابر فً مركز ؼرمول الذي كان فً الوقت ذاته  و

ال وظٌفة، أي عبارة عن عزل بدون  إلسماعٌل العماري، لكن بدون منصب، و (DCE)م.ج.م/مقر 

 إعالن!

شعر أن بقاءه لم ٌعد مفٌدا، قدم طلبا لشطب اسمه من صفوؾ العاملٌن  عندما و

رٌثما ٌتلقى الرد الرسمً على طلبه، ظل ٌخاطر بالذهاب كل مساء إلى المدٌة  ( وANPبالـ)ج.و.ش/

 لمشاركة أفراد عابلته طعام العشاء، مع التزامه بمواعٌد العمل ٌومٌا على الثامنة صباحا، فً ؼرمول، و

قد ٌعود ذلك إلى أي  لم ٌلفت ذلك انتباه أحد، ألننا كنا فً رمضان و ألٌام لم ٌحضر جابر، وفً أحد ا

بعد  لكن علمت فٌما بعد أن هذا الٌوم و سبب من األسباب، كمرض أحد أفراد عابلته، أو أي مانع آخر، و

لمدٌة ٌتؤهب هو خارج من بٌته فً قلب مدٌنة ا أن أدى صالة الفجر على الساعة السادسة صباحا، و

أخذوه بالقوة  المتطاء سٌارته "الڤولؾ" الرمادٌة المتوقفة أمام المنزل، اقترب منه مجموعة من األفراد و

بعد أٌام قالبل من اختطافه، قام المجرمون  إلى مكان مجهول )أصولٌون حسب الرواٌة الرسمٌة( و

 مذعورٌن و سكانها مروعٌن و إلقاء رأسه "كشعار للؽلبة"، فً مدخل المدٌنة، لتصبٌح بذبحه، و

 حابرٌن!!
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محبوبا فٌها من  لقد أثر هذا االؼتٌال فً جمٌع سكان مدٌنة المدٌة، ألن الرابد جابر كان معروفا و

الكبٌر، فلماذا ارتكب مختطفوه هذه الجرٌمة النكراء فً حق هذا الرجل الودٌع؟ فمن الناحٌة  الصؽٌر و

كادت هذه  ضحاٌا اإلرهاب األصولً ضد رموز "الطاؼوت"، والرسمٌة كان الرابد جابر من أوابل 

أثناء لقاء جمعنً بمدٌنة بون فً  الرواٌة أن تكون مقبولة لدى البعض فً تلك الظروؾ، ؼٌر أنه و

باح لً بكالم ال ٌترك أي مجال للشك حول هوٌة  1995ألمانٌا مع الجنرال إسماعٌل العماري سنة 

كان هذا اللقاء بحضور  تٌال الشنٌع الذي ٌدخل فً صمٌم "مخطط نزار" والمدبرٌن الحقٌقٌٌن لهذا االؼ

( فقد "DDSE"م.ت.أ.خ/ربٌس  هو الٌوم جنرال و )اسمه الحقٌقً رشٌد لوراري و المقدم عطافً

دورهم السابق فً إعداد المناخ األكثر مالءمة  ( وDRSتطرقنا خالل الحدٌث لسٌرة إطارات )ق.إ.أ/

دٌمقراطً، فاعترؾ لً الجنرال إسماعٌل بؤنه أخطؤ فً حق الرابد جابر موضحا:" لمتطلبات التطبٌق ال

هو أمام جالدٌه الذٌن كانوا  شرؾ، حتى إنه و إنه رجل أثبت شجاعة مثالٌة فقد واجه الموت بكرامة و

 ٌهّمون بذبحه وقؾ لهم بالمرصاد واصفا إٌاهم باإلرهابٌٌن".

 ك!؟"كان جوابً بكل تلقابٌة: "كٌؾ عرفت ذل 

الوجوم "لقد أتونً  بعد برهة من التردد و فؤجابنً الجنرال إسماعٌل مندهشا من تلك الجرأة و

أي فرد ٌجرون له محاكمة  (GIA)ج.إ.م/بالشرٌط الذي سجل فٌه االستنـطاق! فقبل أن ٌذبح إسالمٌو الـ

 مثل المحكمة تماما"

االرتٌاب مرتسمة على مالمح وجهً شك لحظتها أن الجنرال إسماعٌل قد الحظ عالمات  ال و

 بكٌفٌة ال تخطبها أي عٌن بصٌرة!

من جهة أخرى أعرؾ جٌدا أن  لم تكن قد وجدت بعد فً ذلك الوقت، و (GIA)ج.إ.م/بالفعل فالـ و

اختالق من المخابرات إلرهاب  حكاٌات "المحاكمة اإلسالمٌة" هذه لم تكن إال محض اختراع و

كان اإلسالمٌون الحقٌقٌون الذٌن ٌدعون إلى الجهاد، ٌقومون بعملٌات  1993 – 1992المواطنٌن! ففً 

ٌسجلون  لكنهم لم ٌكونوا منظمٌن إلى درجة أنهم ٌحاكمون ضحاٌاهم و العسكرٌٌن، و ضد الشرطة و

تصرٌحاتهم على أشرطة فً األدؼال لتذهب أو تطٌر ثم تنزل هكذا "من السماء" على مكتب الجنرال 

 (GIA)ج.إ.م/ابتكار مإسسً الـ ٌن! إن هذه الطرق اإلجرامـٌة كانت من أفعال وإسماعٌل فلنكن جدٌ

 أنفسهم الذٌن لم ٌكونوا )كما سنراه فً الفصول الالحقة( سوى الجنرال محمد مدٌن المدعو التوفٌق، و

 حماٌة "جنراالت فرنسا" الذٌن هم خالد كمال عبد الرحمان تحت ؼطاء و العقٌدان إسماعٌل العماري، و

 محمد تواتً! محمد العماري و العربً لخٌر و نزار و

بعد أٌام من لقابنا فً بون حاول الجنرال إسماعٌل )كما ٌبدو فً الظاهر( أن ٌبٌض سمعته،  و

فطلب منً أن أتدخل لدى السلطات األلمانٌة كً ٌمكنوا زوجة الرابد جابر من الحصول على رخصة 
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إسماعٌل  هو ٌقٌم فً برلٌن، و ( و1992)الذي ؼادر الجزابر سنة إقامة فً ألمانٌا، حٌث ٌوجد أخوها 

أراد  (DCE)م.ج.م/لو أن ربٌس  ٌعلم مع ذلك أنه لم ٌكن فً استطاعتً أن أقوم بتلك الشفاعة لها، و

لكن هذا اإلخراج المسرحً  بكل سهولة! و فعال أن ٌساعدها لكان بإمكانه أن ٌقوم بذلك من الجزابر و

ضالعا فً قتل  متورطا وؼبٌة لتحوٌل شكوكً القاطعة فٌه بكونه  ن إال محاولة ساذجة والصبٌانً لم ٌك

 صدٌق عزٌز!
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شدٌدة، مكلفٌن بتسٌٌر حالة الطوارئ نعٌش فً حالة  ، كنا فً حالة إثارة1992فً هذا الخرٌؾ 

كذلك إبراهٌم فضٌل شرٌؾ، ال  رإساإنا، إسماعٌل بالطبع، وكان  منشؽلٌن بمهام كثٌرة، و انعزال، و

ٌفتآن ٌومٌا خالل اجتماعاتنا فً نادي الضباط ٌكرران نفس الكالم: ٌجب مواجهة "التهدٌد اإلسالمً" 

العودة إلى  الجمهورٌة، و (، نهاٌة، الدٌمقراطٌة..، وANPالذي ٌعنً حسب رأٌهما نهاٌة )ج.و.ش/

كانوا ٌشرحون لنا كذلك أن حسٌن آٌت أحمد الزعٌم  الحال فً أفؽانستان... و القرون الوسطى مثلما هو

( أو المحامً علً ٌحً عبد النور )ربٌس الرابطة الجزابرٌة لحقوق اإلنسان( FFSالتارٌخً لـ)ج.ق.إ/

القمع بمن فٌهم اإلسالمٌٌن( فقد كان هإالء  أو محمود خلٌلً )المجند للدفاع عن كل ضحاٌا االضطهاد و

 ٌعملون "لحساب فرنسا". جمٌعا "أعداء" الجزابر الذٌن ٌحاولون أن ٌنتقموا من النظام، و

ألخذ فكرة على الجو الهستٌري الدموي الذي كنا نعٌش فٌه ٌكفً أن أذكر تصرٌحا للعقٌد إسماعٌل 

أنساه ما  لن قد ظل منقوشا فً ذاكرتً منذ ذلك الٌوم و العماري، بلػ من الؽرابة ما ال ٌمكن تصدٌقه، و

أثناء اجتماع فً شاطوناؾ بحضور العدٌد من  و 1992حٌٌت! ففً منتصؾ شهر ماي 

" إنً مستعد لقتل ثالثة حرفٌا:(، أكد لنا قوله ONRB( ومسإولً )و.و.ق.ل/DCEضباط)م.ج.م/

أنه أشهد  أنا أقر هنا و مالٌٌن جزابري، إذا لزم األمر للمحافظة على النظام الذي ٌهدده اإلسالمٌون" و

 كان صادقا بالفعل فٌما توعد به...!

مدركٌن لمدى  ففً هذه الظروؾ بالذات كان من الصعب جدا علٌنا أن نكون متبصرٌن و

( DRSأن رإساء )ق.إ.أ/ االنحراؾ الذي بلؽه جهاز العنؾ المنظم الذي أخذ ٌظهر فً المٌدان خاصة و

هو ما ٌفسر )فٌما  كما سبق أن قلت. و وضع الحواجز أمامنا، قد أولوا عناٌة فابقة فً تضلٌلنا و

ابتعدت تدرٌجٌا عن طرق القمع الوحشً التً فرضوها علٌنا  إن كنت قد انفصلت و ٌخصنً( أننً و

)سؤعود إلى ذلك فً الفصل التالً( فإننً لم أدرك إال فٌما بعد ضخامة المسإولٌة المباشرة للـ 
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شناعة  ( أداة الجرابم األكثر فظاعة وGIA( فً خلق )ج.إ.م/DRSضباط )ق.إ.أ/ ( وDAF/ؾ.ج.ؾ)

إال التكملة المنطقٌة  1992فً السنوات الالحقة، ففً هذا اإلطار لم تكن الشهور األولى لسنة 

"الستراتٌجٌة التوتر" على الطرٌقة الجزابرٌة، التً دشنها الجنراالت مع وضع "خطة نزار" حٌز التنفٌذ 

لو أدى بً  هو ما سؤحاول أن أشرحه فً هذا الفصل و ن، و، كما روٌتها حتى اآل1990منذ دٌسمبر 

 األمر إلى العودة قلٌال إلى الوراء.

  

 

  

تقدمه بصفته أحد  كانت الصحافة الجزابرٌة تذكر دابما اسم موح لٌفًٌ و 1992ابتداء من فبراٌر 

 الذي نسبت لجماعته خصوصا مذبحة بوزرٌنة كما سبق الذكر. اإلرهابٌٌن اإلسالمٌٌن األكثر خطورة: و

( ارتباطا قوٌا، فعندما SMلقد عرفت شخصٌا هذا الرجل المشبوه للؽاٌة، والمرتبط بالـ)أ.ع/

، كان من بٌن المشاكل الٌومٌة التً 1990( فً مارس SRAاستلمت وظٌفتً على رأس )م.ب.ت/

رٌن سٌارة التً تتوفر علٌها المصلحة كانت عشٌر منها اعترضتنً هً تعطل السٌارات، فمن بٌن العش

 بما أننً لم أكن أتوفر ال على ورشة للتصلٌح و على األقل معطلة باستمرار نتٌجة فقدان قطع الؽٌار. و

ال على األموال الالزمة للقٌام بذلك، فطلبت من سابقً خالد أن ٌجد لنا مٌكانٌكٌا من معارفه لحل هذا 

 لو تحتم األمر أن ندفع له المقابل بسندات البنزٌن. ٌة، والمشكل بصفة نهاب

سؤلته أٌضا عن ماذا كان ٌفعل من قبل لحل هذا المشكل، فكشؾ لً المساعد خالد أنه كان  و

لكن هذا األخٌر ٌرفض التعامل معنا  متعودا على تصلٌح سٌارته لدى أحد المٌكانٌكٌٌن فً حسٌن داي، و

تحت  تلم مستحقاته من الرابد الحاج لرباع الذي استخلفته فً المنصب، ومن اآلن فصاعدا، ألنه لم ٌس

تؤثٌر الؽضب طلبت من النقٌب فاروق شطٌبً الذي كان على عالقة بهذا المٌكانٌكً أن ٌحضره لً لكً 

 أتحدث معه.

)فً هذا الشهر الحار من الصٌؾ( اسمه محمد عالل فً الثالثٌن من العمر له  تقدم لً شخص

بٌن لً بؤدب أنه ال ٌرؼب فً تصلٌح  ً ٌوحً بؤنه ٌمارس ألعاب القوى، ذو لحٌة ناشبة، وجسم رٌاض

لكن ال  سٌاراتنا، ألننا سٌبو الدفع..!! مضٌفا قوله أنه ٌقبل أن ٌصلح لنا سٌاراتنا الخاصة بكل سرور و

د كان كالمه ق دٌنار! و 8000تبلػ  ٌصلح سٌارات المصلحة مادامت مستحـقاته علٌـنا لم تسدد بعد و
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بما أننً لم أجد وسٌلة للتوصل إلى الحل معه  و (SMٌوحً بؤنه ٌعرؾ الكثٌر من ضـباط الـ)أ.ع/

 صرفت نظري عن الموضوع نهابٌا.

، علمت أن محمد عالل المعروؾ فً حسٌن داي تحت اسم، أو كنٌة موح 1991فً خرٌؾ 

لً الذي أتى منه( قد تحول إلى اللصوصٌة هو الحً األص لٌفًٌ هً االسم القدٌم للمقرٌة، و لٌفًٌ، )و

كان ٌجتمع مع اإلسالمٌٌن عند  "اإلسالمٌة" ماسحا المنطقة الممتدة من واد أوشاٌح إلى الدار البٌضاء، و

قد  الشراربة، و الكالٌتوس و كان ٌقوم بالعمل الدعوي فً مساجد برقً و أحد المتواطبٌن من بوروبة و

لٌفًٌ هو منفذ عملٌة الهجوم على وكالة الرهان الرٌاضً الجزابري فً عرفنا من مصادرنا أن موح 

لقد  االحتٌاط بالشراڤة، و كذلك السطو فً وضح النهار على الصندوق الوطنً للتوفٌر و الخروبة و

 أنذرت هذه السرقات فً نظرنا عن نواٌا الجماعة المسلحة فً الحصول على األموال لتوفٌر المخابا و

، ؼٌر أن شراء الشقق فً العاصمة كان الشؽل الشاؼل لدى هذه الموجة الجدٌدة من شراء األسلحة

"المجاهدٌن" الذٌن ال ٌتورعون عن السرقة أو القتل باسم اإلسالم، فٌكفً أن تصدر فتوى واحدة من إمام 

 مشروعا فً سبٌل هللا!  )فً الؽالب هو الذي ٌسمً نفسه كذلك( كً ٌصبح أي شًء حالال طٌبا و

 فرار مرتكبٌها على دراجات نارٌة و كان ٌنظر إلى السهولة التً تتم بها هذه السرقات، و و

تصمٌم هإالء "المجرمٌن"  قٌامهم بتلك األفعال دون أي تواطإ من الداخل قد أدركت كدلٌل على عزم و

لقول عما إذا اقتناعهم بما ٌقومون به من أعمال، إذ أن مصالح الشرطة التً كانت عاجزة عن التؤكٌد با و

كانت هذه األعمال من فعل جماعة إسالمٌة أم هً مجرد سرقات، قد عرفت هوٌة الفاعل دون أن تتمكن 

 من العثور علٌه، أو تحدٌد مكان وجوده.

قد نقلنا  منذ ذلك الوقت كشفت التحرٌات التً تقوم بها مصلحتً بؤنه ٌختبا فً شقة بالقبة، و و

 لكن شٌبا لم ٌحدث! الدرك كً ٌلقوا علٌه القبض، و رطة وهذه المعلومات المإكدة إلى الش

، أن محمد عالل بالرؼم من معلوماته 1992لقد ازدادت حٌرتنا أكثر عندما علمنا فً فبراٌر  و

، فً أن ٌقبل داخل الحركة اإلسالمٌة كـ "أمٌر" 1991المحدودة جدا فً مجال الدٌن قد نجح منذ خرٌؾ 

 واد أوشاٌح... بل، وعلى منطقة حسٌن داي، حً الج

ٌُعلى علٌه داخل التٌار اإلسالمً المتطرؾ إلى درجة أنه شارك  و فً زمن قٌاسً جدا أصبح ال 

فً جبال زبربر )الواقعة على بعد  1992ٌناٌر  16فً اجتماع مسإولً التٌار اإلسالمً المنعقد فً 

كانوا ٌدعون إلى الكفاح المسلح قد ضم هذا االجتماع المتطرفٌن الذٌن  كلم شرق الجزابر( و 60حوالً

كالعادة فإن  السلفٌٌن، و ( و2MIAخاصة منهم قادة الـ)ح.إ.م/ كرد على توقٌؾ المسار االنتخابً، و

قد علمنا أن  كما كان من المتوقع فلم ٌتوصلوا إلى أي إجماع، و ( كانوا حاضرٌن، وDRSعمالء )ق.إ.أ/

ن ٌرى أن القوات لم تكن مهٌؤة لمواجهة سعٌد مخلوفً المكلؾ بتنسٌق الكفاح المسلح كا
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ٌفضل أن ٌقوم قبل ذلك بعملٌة تحسٌس تجاه هذا األخٌر، فلم ٌكن ٌنوي بداٌة العمل  (، وANP)ج.و.ش/

قد عٌن عبد القادر شبوطً  ٌرفض االمتثال ألوامرهم. و المسلح إال بعد أن ٌتمرد الجٌش ضد قادته، و

لٌس  مترددا، ألنه كان ٌرٌد القٌام بعملٌة ضخمة تشمل كل الوطن، ولكنه كان ما ٌزال  "أمٌرا وطنٌا" و

 المدٌة. البلٌدة، و مجرد أعمال متقطعة فً العاصمة و

بشرٌة بسٌطة، بداٌة  بوسابل مادٌة و هو قلٌل الشهرة و أمام هذا التردد دشن موح لٌفًٌ و و

دخلت فٌه حالة الطوارئ حٌز  بالضبط فً الٌوم الذي "االعتداءات" فً شهر فبراٌر بالعاصمة، و

كان  بعدها عملٌة األمٌرالٌة من األفعال المنسوبة إلٌه... و تعتبر عملٌة شارع بوزرٌنة و التطبٌق! و

من اإلسالمٌٌن الذٌن  القصبة... و القبة و حسٌن داي، و أحسن مساندٌه ٌوجدون فً حً بلوزداد، و

لقد سبق لً أن تطرقت  ن المحكمة العسكرٌة بالبلٌدة )وٌستطٌع االعتماد علٌهم كذلك أولبك الذٌن فروا م

 إلى هذه القضٌة(.

هو شخص كان ٌعتبر من  من بٌن هإالء الهاربٌن ٌوجد على الخصوص نور الدٌن صدٌقً و

قد ألقً علٌه القبض مرة  الهجرة، ٌنشط فً حً بلوزداد، و الخطٌرٌن جدا، ٌنتمً إلى جماعة التكفٌر و

قد أوتً به  بالقرب من مسمكة الجزابر من طرؾ شرطً تعرؾ علٌه، و 1992أخرى فً شهر أفرٌل 

للمرة الثانٌة بعد أن ؼافل حراسه الطٌبٌن!  لكنه سٌنجح من جدٌد فً الفرار و إلى شاطوناؾ الستنطاقه و

 (.DRSهو ما ٌإكد بما ال ٌترك مجاال للشك بؤنه عمٌل )ق.إ.أ/ و

عشرٌن سنة من العمل فً هذا الجهاز أن أحدا قال بؤن كابنا من كان  فؤنا لم أسمع خالل ثالث و

 (.SMاستطاع أن ٌفر من مركز اعتقال تابع للـ)أ.ع/

إن كل هذه الوقابع التً أوردت ذكرها فً ظروؾ عملٌة شارع بوزرٌنة، ال تترك مكانا لذرة من 

عض العملٌات المماثلة فً شارع الشك بؤن موح لٌفًٌ كان عمٌال للمخابرات "اصطنع" خصٌصا للقٌام بب

سٌقتل فً  بعبعا إسالمٌا ٌرعبون به المواطنٌن األبرٌاء، و األمٌرالٌة لكً ٌتخذوا منه فزاعة و بوزرٌنة و

لم ٌكن إال واحدا من األمراء  ، و1992أوت  13النهاٌة من طرؾ قوات األمن فً تٌمزڤٌدة فً 

بانتظام  الذٌن سٌصفون دابما و ( وGIAلـ)ج.إ.م/( الذٌن وضعوا على رأس اDRSالعدٌدٌن لـ)ق.إ.أ/

 المكان. بمجرد أن تنتهً مهمتهم المحددة فً الزمان و
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( ٌدخل فً DRSلم ٌكن موح لٌفًٌ حالة منعزلة، فاستخدامه كعمٌل إرهابً من طرؾ )ق.إ.أ/

رإسابنا، هذه االستراتٌجٌة التً شرعت  إطار استراتٌجٌة شاملة الستعمال العنؾ اإلسالمً من طرؾ

فً إبراز خطوطها العامة فً الفصل السابق، سؤحاول أن أوضحها هنا بناء على المعلومات المٌدانٌة 

 التً استطعت أن أحصل علٌها مذاك لدى زمالبً القدامى. التً كانت بحوزتً و

لتذكٌر بؤن العدٌد من الجماعات ، ٌجب ا1992لنعرؾ جٌدا الوضعٌة الؽالبة أو السابدة فً فبراٌر 

العاملة فً الخفاء قد تكونت بطرٌقة عفوٌة فً المساجد العاصمٌة )كمسجد كابول فً حً بلوزداد، 

كتشاوة فً باب الواد، المقرٌة فً الحراش...( كرد فعل لمواجهة "القمع العشوابً" الذي أعقب االنقالب، 

رموا بزجاجات  هوا رجال الشرطة أو الدرك وإنه إحساس بالتمرد قد تملك الشبان الذٌن واج

سٌارات الشرطة... بعض هذه الخالٌا كانت تمثل إسالمٌٌن حقٌقٌٌن لم  المولوطوؾ على المحافظات و

لو أن هإالء المناضلٌن الشبان فً الؽالب كانوا ٌحرضون على "حمل  ٌكونوا قد تم اختراقهم بعد )حتى و

( والذٌن DRS( المجندٌن من )ق.إ.أ/FISمكاتب الـ)ج.إ.إ/السالح ضد الطاؼوت" من طرؾ مسإولً 

المدروس بعناٌة من طرؾ  أوكلوا لهم هذه )المهمة( فهذا الجو المحموم )المتمٌز بالتعفٌن المتعمد و

 هو الذي ٌجب التمعن والنظر من خالله فً تتابع األحداث. المسإولٌن العسكرٌٌن( و

( بعد، ولكن كانت تتعلق "بجماعات" GIAبالـ)ج.إ.م/ففً ذلك الوقت لم تكن المسؤلة تتعلق 

)إسالمٌة أو مسلحة(، أو "حركات إسالمٌة " أو "حركات مسلحة" هذه التربة العضوٌة المخصبة هً 

فهً  74 1992التً أنجبت "الجماعة اإلسالمٌة المسلحة" كما ستعرؾ بهذا االسم ابتداء من خرٌؾ 

جودة التً انضمت تدرٌجٌا إلى النواة األولى )كما سؤفصل ذلك عبارة عن اتحاد عدد من الجماعات المو

بدأ الحدٌث شٌبا  1993لهذا السبب نجد أنه ابتداء من  ( )وDRSالحقا( المكونة بمبادرة من )ق.إ.أ/

لٌس عن الجماعة اإلسالمٌة المسلحة(، فالعدٌد من  فشٌبا عن الجماعات اإلسالمٌة المسلحة عادة و

 لكن الكثٌر منها أٌضا كان مخترقا أو تم احتواإه و وفة من مصالح االستخبارات والجماعات لم تكن معر

 سٌتم احتواإها  هذه الجماعات كانت تمثل األؼلبٌة، و ( وDRSعلٌه تماما من طرؾ )ق.إ.أ/ السٌطرة

 

وسٌلتها  حال هذه الجماعة وهً لسان  ، مع صدور جرٌدة "األنصار" و1992(  فً أكتوبر GIA)ج.إ.م/الـظهرت أولى مطالب ( 40

فً ؼالب األحٌان ترسل البٌانات  (، وDRS/الدعابٌة ، كانت "األنصار" تصدر من لندن بناء على معلومات تقدمها وٌتحكم فٌها )ق.إ.أ

ً قد ساهم اإلسبلمٌون المنقلبون كذلك ف ( وDRS/التً ٌعدها ضباط مصلحة العمل النفسانً عن طرٌق الفاكس من مكاتب )ق.إ.أ

 تسهٌل تنقل هذه المعلومات.
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 .1995كلٌا ابتداء من سنة 

إنها بالفعل استراتٌجٌة شاملة لتنمٌة العنؾ اإلسالمً الذي وضع قطاره على السكة فً بداٌة 

(. من اآلن فصاعدا لم ٌعد األمر ٌتعلق باختراق الجماعات DRSمن طرؾ مسإولً )ق.إ.أ/1992

ٌبررون لنا منذ شهور،  ٌإكدون و علٌها. كما ظلوا ٌشرحون و اإلسالمٌة المتطرفة للتمكن من السٌطرة

لكن العكس من ذلك تماما، هو عمل كل شًء من أجل أن تتضاعؾ أعدادها لكً تزداد أعمال العنؾ  و

التً ستبلػ ذروتها فً السنوات  تنتشر فٌشمل الرعب كل مكان!. إن هذه االستراتٌجٌة )المتبعة و و

 طرق تتمثل فً اآلتً: تتبع عدة أسالٌب و ركابز و الالحقة(، ترتكز على عدة

الجماعات اإلسالمٌة المستقلة تماما بواسطة مناضلٌن إسالمٌٌن منقلبٌن )فً ؼالب  اختراق -

األحٌان ٌكونون ممن ألقً علٌهم القبض ثم تتم إعادتهم إلى مجال النشاط مرة أخرى، بعد أن ٌقبلوا 

( كالعساكر الذٌن DRSالتعاون مع المصالح سواء باالبتزاز أو بالتورٌط( أو بفضل عمالء )ق.إ.أ/

ٌلتحقون بالمقاومة المسلحة فً الجبال كالشرٌعة  عتادهم، و قدمون أنفسهم كفارٌن من الجٌش بسالحهم وٌ

ٌكون هإالء الفارون من  بالد القبابل... و أو الزبربر، تابالط، بنً بوعاتب، سٌد علً بوناب، و

ٌقة األمر مكلفون المواضبٌن على ارتٌاد المساجد، فٌتم قبولهم بدون خوؾ أو تحرز، مع أنهم فً حق

 (.DRSبمهمة لحساب )ق.إ.أ/

التً انتقلت إلى العمل المسلح فً الشهور األولى من  استخدام المجموعات المحتواة أصال، و  -

 الهجرة و"قدماء األفؽان"( لجلب مجندٌن جدد. " وجماعة التكفٌر و2MIA)خاصة "ح.إ.م/ 1992سنة 

لكنهم ٌكونون موجهٌن منذ البداٌة دون علمهم  تشجٌع تكوٌن جماعات من مناضلٌن مخلصٌن،  -

 (1992بذلك )كالحركة من أجل الدولة اإلسالمٌة للسعٌد مخلوفً المنشؤة فً خرٌؾ 

تسرٌب اإلسالمٌٌن المزٌفٌن المنحرفٌن إلى صفوؾ المناضلٌن اإلسالمٌٌن الحقٌقٌٌن فً المراكز   -

، 1993سٌكونون بعد اإلفراج عنهم ابتداء من سنة الذٌن  المعتقالت و األمنٌة بالجنوب أو فً السجون و

 75( FISدعمها للـ)ج.إ.إ/ جماعات مسلحة تنشط فً مناطق معروفة بمساندتها، و

 (.DRSاختالق جماعات مسلحة بقٌادة "أمراء" هم فً الحقٌقة ضباط فً )ق.إ.أ/  -

 

بطلب من العقٌد إسماعٌل العماري، بتجنٌد شخص ٌدعى مامو  على سبٌل المثال وؼٌره كثٌر: فقد قام النقٌب أحمد شاكر و و( 44

 ضحاها من أشد المتحمسٌن إلقامة دولة إسبلمٌة. سكٌر شهٌر فً حً بلوزداد، لٌصبح بٌن لٌلة و هو وبش و بودوارة، و
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أحٌانا استخدمت جمٌعها فً نفس الوقت، كما سؤورد أمثلة حٌة  لقد استخدمت كل هذه الطرق، و

 فٌما بعد.على ذلك 

توحٌد كل هذه المجموعات  إن الفكرة العامة التً كانت تراود رإساءنا فٌما أظن هً ضم و

السٌطرة علٌه، إن هذا العمل الدقٌق هو الذي لم ٌسر كما ٌنبؽً  إلحداث عنؾ مراقب ٌمكن التحكم فٌه و

تعٌٌن ضباط  و )فؤدى إلى العكس تماما أي أحدث فوضى عارمة( ألنه عمل كان ٌتطلب سرٌة تامة،

( المكلفة بمراقبة هذه الجماعات: DRSتنسٌقا كامال بٌن مختلؾ مصالح )ق.إ.أ/ موثوق فٌهم، و

( بالبلٌدة للرابد مهنة جبار CRI( "بمركز عنتر" للرابد عمار ڤطوشً و)م.ب.تق/CPOفالـ)م.ر.ع/

( إسماعٌل DCE( للرابد عثمان طرطـاڤ المدعو "بشٌر" وطبعا ربٌس )م.ج.م/CPMIو)م.ع.ر.ب/

( كمال عبد الرحمان، هذه المصالح التً تشرؾ على كل هذه DCSAرفٌقه فً )م.م.أ.ج/ العماري و

 العملٌات باالتصال مع الجنراالت: توفٌق، بلخٌر، نزار.

االستخدامات فً كل االتجاهات أفضت  األعوام التً أعقبت هذه االحتواءات و إن الشهور و

لكن سرعان ما  ( وDRSالمٌة مسلحة" تحت السٌطرة الكاملة لـ)ق.إ.أ/بالفعل إلى تكوٌن "جماعات إس

 أصبح مستعصٌا على المراقبة والسٌطرة الكاملة علٌه و اتسع العنؾ و انحرفت نتٌجة فقدان التنسٌق، و

( بقٌادة الجنرال ANPالتدخل الكثٌؾ للقوات الخاصة للـ)ج.و.ش/ 1992هذا ما ٌعلل ابتداء من خرٌؾ 

سؤعود إلى هذا الموضوع( مكتفٌا هنا فقط باإلشارة إلى أن هذه الحرب ستجري  العماري )ومحمد 

الطوافات الحربٌة،  شناعة تجاوزت كل التصورات )ًقنبلة بالنابالم، استعمال المدافع الثقٌلة، و بضراوة، و

 التعذٌب...( أوامر بعدم األسر، أي قتل كل من ٌقع فً قبضة الجٌش، االستعمال المكثؾ لكل أنواع

  

  

الق أننً كنت عبارة عن أداة فً هذا المخطط لم أتصور على اإلط 1992فً شهر فبراٌر 

مناورات جهنمٌة، كنت  الشٌطانً. لقد كانت لدي نظرة جزبٌة فقط عما كان ٌجري من مخططات و

أعرؾ مثال من خالل تقارٌرنا أن من بٌن "روٌبسات" األصولٌٌن فً العاصمة ٌوجد "األمٌر" محمد 

راق صفوؾ اإلسالمٌٌن )سٌقتل فً القصبة سنة ( الذي بدأ ٌشتهر باختDCSAڤطاؾ، عمٌل )م.م.أ.ج/

( فرسمٌا وفً الظاهر كان مطلوبا من مصالح األمن إال أن هذا العمٌل "المنقلب" سٌنجح فً 1993

"تلؽٌم" العدٌد من الجماعات المسلحة الحقٌقٌة حتى أنه توصل إلى اإلتٌان بؤمراء محلٌٌن أحٌاء إلى 

خوا" هناك، فٌقتل الصامدون من الذٌن ال ٌرجى تحولهم ( فً بن عكنون لكً "ٌطبCPMI)م.ع.ر.ب/
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ٌطلق سراح الذٌن ٌنهارون "أمام التعذٌب الجهّنمً" لٌواصلوا قٌادة رجالهم )الذٌن هم  ضد إخوانهم، و

هم فً واقع األمر ٌعملون بمقتضى  فً الؽالب شبان سذج ٌعتقدون أنهم ٌجاهدون الطاؼوت(، و

 توجٌهات بن عكنون!

هو عبد الكرٌم ؼرزولً المدعو  أذكر أٌضا حالة عمٌل آخر لعب دورا مهما، و أستطٌع أن و

مبهم، فهو حسب علمً لم ٌكن ضمن عمالء  مساره أقل ما ٌقال عنه أنه ؼامض و قاري السعٌد، و

جعلنً أستنتج أنه فً ؼالب الظن قد عمل  1994-1991الدور الذي لعبه ما بٌن  ( وDRS)ق.إ.أ/

( )إال إذا كان قد استعمل فً األصل دون علمه عن طرٌق شخص ثالث قبل DCSAلصالح لـ)م.م.أ.ج/

تنظٌم )المقاومة  كعنصر نشٌط جدا فً تؤسٌس و 1991أن ٌتم تجنٌده( لقد ظهر قاري السعٌد فً بداٌة 

اإلسالمٌة المسلحة فً منطقة العاصمة، حٌث شارك فً العدٌد من االجتماعات السرٌة التً كنا على علم 

هو ما ٌعنً فً هذه الحالة بالضرورة  لكن لم نتلق أبدا األمر بالتدخل، و قبل انعقادها بوقت كاؾ، وبها 

 أن من بٌن الحاضرٌن فً هذه االجتماعات ٌوجد جاسوس مهم ما ٌزال صالحا لالستعمال.

 زٌادة على ذلك فإن قاري السعٌد لم ٌشارك أبدا بصفة مباشرة فً أٌة عملٌة من العملٌات، فً و

ٌلتزم طرٌق الجهاد عن قناعة  التجربة تثبتان بصفة عامة أن اإلسالمً الذي ٌتطوع و حٌن أن المنطق و

هو ما لم ٌكن ٌنطبق على حالة  ٌذهب فً طلبه، و إٌمانا صحٌحٌن ال ٌهاب الموت، بل ٌرؼب فٌه و و

ٌن من المجاهدٌن المزٌفٌن. قاري السعٌد، إن هذا الجانب النفسانً كان ٌمكننا من تمٌٌز المجاهدٌن الحقٌقٌ

(، DRSففً ذلك الوقت كنا نعلم أن المقاومات المسلحة الناشبة فً الجبال كانت تؽص بعمالء )ق.إ.أ/

كمال( فال توجد إال  لكن فٌما عدا الضباط المإطرٌن من الموجهٌن والرإساء الثالثة )توفٌق، إسماعٌل و

المزٌفٌن" إن كل هذه العناصر سمحت لً باالستنتاج أن القلة القلٌلة الذٌن ٌعرفون هإالء "المجاهدٌن 

  76(.SMقاري السعٌد كان حتما عمٌال للـ)أ.ع/

( DCE( لكمال عبد الرحمان نشطاء، فإن عمالء )م.ج.م/DCSAإذا كان عمالء )م.م.أ.ج/

 الشرٌرة عندمافشلت مساعٌه  بالفعل فإن هذا األخٌر خاب أمله، و إسماعٌل لم ٌكونوا أقل منهم نشاطا، و

 

سؤعود للحدٌث عن  )و 1994من بٌن الفارٌن من سجن تازولت فً مارس  1992سٌكون سعٌد قاري الذي أوقؾ فً فبراٌر ( 44

"مهمة  ( الذٌن تم إعادتهم "للمٌدان"؟ هل كان فDRSً"؛ فهل كان من بٌن عناصر )ق.إ.أ/DRSهذا التبلعب الجدٌد من طرؾ "ق.إ.أ/

(؟ الشًء المإكد هو أن سعٌد DRSالقٌام هكذا بانتقاء األشخاص الممكن تجنٌدهم لصالح )ق.إ.أ/ مسندة" للقٌام بالدعوة داخل السجن و

(، قبل أن ٌتم التخلص منه  GIAشارك فً العدٌد من االجتماعات الرامٌة إلى توحٌد جماعات )ج.إ.م/ قاري قد عاد إلى النشاط و

 قد تزامن هذا مع صعود جمال زٌتونً إلى القمة )أنظر الفصل الثامن( . ، و1994مبر نهابٌا فً نوف
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عز  سعٌد مخلوفً، و ملٌانً منصوري، و ( )عبد القادر شبوطً، و2MIAلم ٌقرر منشطو الـ)ح.إ.م/

هو ما كان  الدٌن بعة( فً اجتماعهم فً الزبربر فً ٌناٌر، الشروع دون تؤخٌر فً العمل المسلح، و

( إال 2MIAلم تقم )ح.إ.م/ 1992( فً الحال! فحتى ٌولٌو FISسٌستعمل كذرٌعة لتبرٌر حل )ج.إ.إ/

أمام هذه الخٌبة لجؤ إسماعٌل إلى طرٌقة أخرى وهً استخدام  بالقلٌل من العملٌات المسلحة، و

سالمٌة" ٌستحوذ على "الثورة اإل ( كً ٌتجاوز "التارٌخٌٌن" وFISالمنشقٌن عن )ج.إ.إ/ المعارضٌن و

 (.DRSلحساب )ق.إ.أ/

 مجموعات مسلحة "مستقلة" فً درڤانة، و 1992( ابتداء من DCEهكذا أنشؤت )م.ج.م/ و

أوكلت مهمة الدعم اللوجٌستٌكً لضابط الصؾ السابق عبد هللا قاسً  حراڤة، فً ضواحً العاصمة، و

(، قد طرد من الجٌش سنة SMكان هذا "المساعد" فً المصالح العملٌاتٌة للـ)أ.ع/ المدعو "شكٌب"، و

كان  1991منذ  األعمال، و ، ثم أعٌدت رسكلته فً عالم المال و77 إثر "قضٌة ڤفصة" الشهٌرة 1980

ٌقوم بدور الوسٌط بٌن إسماعٌل العماري و"المراسلٌن" الفرنسٌٌن الموصى بهم من طرؾ 

( "بابا SMالمهتمٌن بالصفقات فً الجزابر. لقد كان ٌكنى فً أوساط الـ)أ.ع/ أصدقابه و (DSTج.م.ؾ/)

نوال" ألنه عندما ٌحتاج أحد الوجهاء شٌبا مفقودا فً الجزابر )وٌسكً، سٌڤار، عطر، جبن الخ( ٌكفً أن 

 العٌن! على الرأس و ٌقصده لٌجاب طلبه فً الحٌن، و

الرؼاٌة فً الضواحً الشرقٌة للعاصمة، المتوفرة لقد كانت فٌلته المترفة الموجودة بالقرب من 

على كل وسابل الراحة والتكتم تستعمل للعدٌد من التؽطٌات. لقد كان ابن شكٌب برتبة مالزم أول فً 

( بشاطوناؾ فً ONRB(، حول إلً للعمل ضمن خلٌة االستخبارات فً )و.و.ق.ل/DCE)م.ج.م/

 .1992أفرٌل 

نحن بصدد وضع "اللمسات األخٌرة" على قوابم األعضاء المستقبلٌٌن  فً آخر ماي، و و

جوان( نادانً  22( المجلس االستشاري الوطنً الذي سٌقوم مقام البرلمان ابتداء من CCNللـ)م.إ.و/

 العقٌد إسماعٌل العماري لٌكلفنً بؤن اسلم حقٌبة لشكٌب، وأستلم منه فً المقابل ملفا أجهل مضمونه

 سٌشرح لك" استقبلت من طرؾ السٌد شكٌب فً و كتفى إسماعٌل بقوله: "اذهب إلٌه، قد ا تماما، و

 الذي لم أكن أعرفه من قبل، صاحب قامة قصٌرة ؼٌر سمٌن، ٌقطر مكرا و فٌلته الرابعة و مدخل

 خداعا!

 

 101ص 1أنظر الفصل الرابع إحالة رقم ( 44
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(، إذ تم لقاإنا DCEكان ٌقوم بدور العمٌل المجند لصالح )م.ج.م/ عرفت ذلك الٌوم أن شكٌبا و

أتؤسؾ لنسٌان اسمه...( كان مكلفا بالدفاع  بحضور محام )فً الثالثٌنٌات من العمر، شعر كستنابً، و

 (!SMلكنه فً الحقٌقة ٌبتز المعلومات من موكلٌه إلبالؼها للـ)أ.ع/ عن اإلسالمٌٌن فً السجون، و

بٌنه  ات رافقت هذا المحامً إلى مكتبه بعٌن طاٌة لكً ٌسلمنً الملفات، لم ٌتم بٌنً وبعد التقدٌم و

عند عودتً بعد اؼتٌال  إال اتصاالن اثنان، إذ سافرت بعدها فً مهمة إلى الخارج فً منتصؾ جوان )و

لكننً علمت أن الملفات التً سلمها لً كانت  بوضٌاؾ، رفضت مواصلة العمل فً شاطوناؾ( و

لم ٌكن أمامهم  االبتزاز، و مل فً جمع األدلة ضد اإلسالمٌٌن المسجونٌن لوضعهم تحت المساومة وتستع

عندما ٌخطو المرء الخطوة  سوى خٌارٌن: إما إتمام إجراءات المحاكمة، أو التعاون مع المصالح، و

مًى بٌن بعبارة واضحة ٌصبحوا منذ ذلك الوقت د األولى فً هذا المنزلق كل شًء ٌصبح ممكنا، و

 األٌادي اإلجرامٌة للجنراالت!

  

  

( MEIاالستؽراب هً )ح.أ.د.إ/ التالعب بعثا على الدهشة و أكثر حاالت االستعمال وشك أن  ال

هم السعٌد مخلوفً من  بمبادرة من بعض اإلسالمٌٌن المخلصٌن، و 1992التً أنشبت فً فبراٌر 

عبد الناصر  األخوان عمر و عبد القادر موؼنً )إمام أصدر فتاوي ضد النظام( و ( و2MIA)ح.إ.م/

باش جراح. فهروبا من  ( بدابرتً باب الواد وSITذٌن كانا مناضلٌن نشٌطٌن فً الـ)ن.إ.ع/عولمً الل

، انتقل األخوان عولمً 1991( بعد حظرها فً جوان FISعملٌات التوقٌؾ التً مست قادة الـ)ج.إ.إ/

بكتٌبه  المعروؾ تقّربا من سعٌد مخلوفً الذابع الصٌت فً األوساط اإلسالمٌة، و إلى السرٌة منذبذ، و

 حول "العصٌان المدنً".

( CPO( فً الحقٌقة كان من وحً الرابد عمار ڤطوشً ربٌس )م.ر.ع/MEIإن تؤسٌس )ح.أ.د.إ/

قد سبق الحدٌث عنه( أو سٌد  " وFISبفضل بعض العمالء مثل خالد بوشمال )أحد منتخبً الـ"ج.إ.إ/

( لحثهم SITحول قادة الـ)ن.إ.ع/( الذي كان ٌحوم FISأحمد لحرانً )عضو المكتب الوطنً )ج.إ.إ/

( التً MEIالحماسة انتهت )ح.أ.د.إ/ فً تلك الؽمرة من االندفاع و على االنتقال إلى العمل المسلح، و

(، إلى القٌام بالعدٌد من العملٌات التً SITجندت العدٌد من المناضلٌن المخلصٌن من أعضاء الـ)ن.إ.ع/

( كانوا ٌجهلون بؤنهم ٌلّبوا أوامر العقٌد إسماعٌل العماري التً MEIلكن قادة )ح.أ.د.إ/ تبنتها دابما، و
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( الذٌن ٌتلقونها بدورهم من الضابطٌن المشرفٌن )الرابد عمار DCEتصلهم عن طرٌق عمالء )م.ج.م/

 ٌر الذي رقً فً نوفمبر إلى رتبة نقٌب(.دالمالزم أول إٌ ڤطوشً، و

 22لراٌس حمٌدو )بقً فً هذه الوظٌفة حتى إن الهدؾ الذي حدد لبوشمال بصفته ربٌس بلدٌة ا

( "المتطرفٌن" الذٌن SITجوان( كان ٌتمثل فً وضع إمكانٌات البلدٌة تحت تصرؾ أعضاء الـ)ن.إ.ع/

كانوا ٌنشطون فً السرٌة، وبعد تنحٌته، ظل ٌقوم بدور همزة الوصل بٌن المندوب التنفٌذي الجدٌد للبلدٌة 

 (.MEIـ)ح.أ.د.إ/( وأعضاء الSMالمفروض من الـ)أ.ع/

فً بداٌة مارس سلم سٌد أحمد لحرانً هو اآلخر بدوره إلى عمر العولمً ختما باسم الحركة  و

( للتصدٌق على البالؼات التً كان سٌحررها مسإولو MEIمن أجل دولة إسالمٌة )ح.أ.د.إ/

صنعته المصالح  (، لكن هذا الختم لم ٌكن فً الحقٌقة إال نسخة عن الختم األصلً الذيSITالـ)ن.إ.ع/

-( إلعداد البالؼات "الحقٌقٌةSM( بمركز عنتر، والذي سٌستخدمه الـ)أ.ع/CPOالتقنٌة فً )م.ر.ع/

 ( بدون علم قادتها!MEIالمزٌفة" الصادرة عن )ح.أ.د.إ/

فبمجرد أن ٌصدر بٌان رسمً ٌطالب بإقامة "دولة إسالمٌة فً الجزابر" محتجا على توقٌؾ 

اعٌا إلى الجهاد... ٌخرج الرابد عمار ڤطوشً بالؼا مزٌفا )من تحرٌر النقٌب المسار االنتخابً، أو د

 التؤكٌد على المطالب. جعفر( إلفقاد مصداقٌة البٌان األول أو لزٌادة حدة اإللحاح و

الضعؾ بحٌث ال  لكنهم كانوا من القلة و ( هذه الخدعة، وMEIلقد اكتشؾ مسإولو )ح.أ.د.إ/ و

سٌنتهً بهم األمر إلى االنضمام إلى  ( )وDRSالدعاٌة التً ٌتوفر علٌها )ق.إ.أ/ٌمكنهم منافسة آلة 

 سؤعود إلى هذا الموضوع(. لن ٌكتشفوا الحقٌقة إال فٌما بعد، و ( وGIA)ج.إ.م/

ٌر مبلؽا من العملة دتسلم العمٌل خالد بوشمال الموجه من المالزم أول إٌ 1992فً ماي أو جوان 

قد كانت هذه الرحلة المصطنعة تهدؾ إلى إٌهام  ً تونس، والصعبة لقضاء "عطلة" ف

كتب عن حرب العصابات  ( بؤنه أحضر من تونس كمٌة من أجهزة الرادٌو وMEIمسإولً)ح.أ.د.إ/

 "(DCEقد كانت فً الحقٌقة آتٌة من " م.ج.م/ التً سلمها إلٌهم، )و

بوشمال ٌؤخذ معه مسجال  ( ٌجتمعون فً فٌال ببوزرٌعة، وكانMEIلقد كان مناضلو )ح.أ.د.إ/

هو ما مكننا الحقا من  صؽٌرا ٌنقل فٌه كل ما ٌدور فً تلك االجتماعات، ثم ٌسلم لنا التسجٌالت تباعا، و

 التدخل بكٌفٌة انتقابٌة لتحٌٌد العناصر الخطٌرة أو محاولة التقرب من أعضاء جدد فً المجموعة.

ٌر ضابط البحث دالموجهة من المالزم أول إٌبهذه العملٌات  1992عندما علمت فً آخر ماي  و

 ( للحرب ضد المخربٌن. وDCEالذي كان تابعا لمصلحتً، اتخذت قرارا برفض تصور ربٌس )م.ج.م/

من األهمٌة بمكان أن أبٌن أن هذه العملٌة قد بدأت حٌنما كنت ملحقا بعٌن النعجة فً إطار إدارة حالة 
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( فً ماي SRAعد استبناؾ عملً على رأس )م.ب.ت/لم أعرؾ جسامة األضرار إال ب الطوارئ و

من ثمة كان اتخاذ قراري بالكؾ عن مشاركة إسماعٌل تلك المناورات. لقد كان المالزم أول  ، و1992

كان دابما ٌعلمنً باتصاالته بانتظام. عند رفضً  إٌذٌر ٌتلقى التعلٌمات مباشرة من هذا األخٌر، و

إقصابً عن  ستنكرها، قد انتهى األمر إلى إخراجً من الدابرة والدخول فً المسابل الصادمة التً أ

هو تكوٌن  ( وMEIبالرؼم من ذلك فقد علمت بتالعب آخر أكثر خطورة من )ح.أ.د.إ/ مصدر القرار، و

مجموعة باٌنام )حً فً الحدود الؽربٌة للعاصمة( فعلى العكس من الجماعات المهٌكلة جٌدا نسبٌا 

( لمخلوفً أو "الباقون على العهد" )بقٌادة أسامة عباسً MEIً، و)ح.أ.د.إ/( لشبوط2MIAكالـ)ح.إ.م/

فاألمر هنا ٌتعلق بإحدى أولى الجماعات الخلٌطة المصنوعة بالكامل من  78قمر الدٌن خربان معا( و

( FIS( كجماعة دموٌة "مبٌدة" ال تمت بؤٌة صلة إلى )ج.إ.إ/GIAالتً أنتجت )ج.إ.م/ مركز عنتر، و

جماعة باٌنام  ( وMEIعالقتها بالدٌن اإلسالمً الحنٌؾ ذاته، فالعالقة الوحٌدة بٌن )ح.أ.د.إ/فضال عن 

 ( تحت تصرفهما ببوزرٌعة!SMالتً وضعها الـ)أ.ع/ هً الفٌال التً كانا ٌجتمعان فٌها وقتها و

)الواقع بٌن  فً تلك األٌام بالذات قام "إسالمٌون مفترضون" بسرقة متفجرات من محجر جوبٌر و

قد كان هإالء السراق على درجة عالٌة من االحتراؾ، بحٌث لم ٌتركوا  الراٌس حمٌدو( و بولوؼٌن و

قاموا بالسرقة، فً اطمبنان تام(، والعجٌب  أي أثر ٌدل على جرٌمتهم )فقد أوثقوا الحارس اللٌلً، و

عنفوانه فً تلك األٌام، لم ٌرسلوا المرٌب أن المسإولٌن المهووسٌن بالخطر اإلسالمً الذي كان فً أوج 

أٌة لجنة تحقٌق من مصالح األمن فً أعقاب هذا الحدث الهام، وذلك ألن تلك المتفجرات قد خببت بكل 

 26تؤكٌد فً فٌال بوزرٌعة لصنع القنابل التقلٌدٌة، وهنا أٌضا تم التخطٌط الرتكاب مذبحة المطار ٌوم 

حتمل جدا أن تلك القنابل المفجرة فً المطار قد صنعت من الم )أنظر الفصل التالً( و 1992أوت 

 (.DCEبمتفجرات محجر جوبٌر، فهً عملٌة تحمل بال جدال الطابع الممٌز لـ)م.ج.م/

 

 

 –( التً عرفت الكثٌر من الشقاق FIS، كانت )ج.إ.إ/1991جوان  30بعد توقٌؾ كل من عباسً مدنً وعلً بن حاج فً ( 43

، على وشك االنفجار بسبب الخبلفات الداخلٌة والعمل التخرٌبً الذي قام به -"مرانً، لفقٌه، سحنونً"باإلضافة إلى ردة 

أن توحد صفوفها  ( أن تتجاوز محنتها وFIS)ج.إ.إ/الـخبلل فترة ما بٌن  ٌولٌو و دٌسمبر من نفس السنة، لم تستطع  (، وDRS)ق.إ.أ/

محمد السعٌد كما أن هذه الفترة، قد  نجاعة كل من عبد القادر حشانً و كارٌزماتٌة ولدخول الحملة االنتخابٌة إال بفضل الشخصٌة ال

قد عرفت باسم  ( المسجونٌن، وFISعرفت أٌضا قٌام بعض المناضلٌن المبحوث عنهم بتكوٌن نواة جماعة "أوفٌاء" لقادة الـ)ج.إ.إ/

مواصلة الكفاح حتى  ٌة مبنٌة على أساس التعالٌم اإلسبلمٌة و"الباقون على العهد" )لقد عاهدوا أنفسهم على إقامة جمهورٌة جزابر

 .1992قد تم االنشاء الفعلً لهذا التنظٌم فً شهر ٌناٌر سنة  سقوط كل "الطواؼٌت"(، و
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االستخدام، ففً إطار  ( ال ٌكتفً بهذا النوع من االحتواء وDRSن قلت بؤن )ق.إ.أ/لقد سبق أ

المتعلقة بالمقاومة المسلحة  ، بطلب من إسماعٌل، و1991التمهٌدات التً شرع فٌها منذ أفرٌل 

 ( المستقبلٌة فً الجزابرGIA( )أنظر الفصل الثالث( أنشبت أولى خالٌا )ج.إ.م/DRSاإلسالمٌة لـ)ق.إ.أ/

هراوة، برج  الهجرة بدرڤانة و بشبان متعاطفٌن مع جماعة التكفٌر و 1992العاصمة فً خرٌؾ 

فً منطقة الوسط كذلك أنشبت خالٌا مماثلة فً األربعاء  و 79حً فاٌزي الكٌفان، بن زرڤة، بن طلحة، و

المجندة فً  فً البلٌدة )بالعناصر )بالعناصر العنٌفة فً مفتاح، براقً، سٌدي موسى، الكالٌتوس( و

 فً المدٌة و و فً القرٌة التً ٌوجد بها الجامعة( الصومعة، أوالد اٌعٌش، بوفارٌك، واد العالٌڤ، و

( للبلٌدة بنشاط فً CRI( بمركز عنتر و)م.ب.تق/CPO( لـ)م.ر.ع/SMالشلؾ. ساهم إطارات الـ)أ.ع/

ٌتم بكٌفٌة سٌبة تماما نتٌجة التسرع ٌجب القول بؤن إنشاء هذه الخالٌا كان أحٌانا  إقامة هذه الخالٌا، و

 "( وFISج.إ.إ/حل الـ" )حٌث كان ٌتحتم مضاعفة أعداد الجماعات اإلسالمٌة لتبرٌر عملٌات القمع، و

العمل المزدوج لبعض "المجندٌن الجدد" من اإلسالمٌٌن المنحدرٌن من األوساط الفقٌرة الذٌن كان ٌتم 

(، وكذلك فً الوقت ذاته من طرؾ اإلسالمٌٌن DRSاستخدامهم بسهولة من طرؾ أمراء )ق.إ.أ/

الحقٌقٌٌن المتطرفٌن )الذٌن لم ٌكن لدٌهم أي تكوٌن سٌاسً أو دٌنً وقد كان معظمهم بدون عمل وبدون 

 مستقبل، فكان هإالء "المجاهدون" الشبان ٌحاربون لحساب من ٌدفع أكثر أو من "ٌعطً أحسن"(.

ؼرب البالد،  ذلك الوقت( قد ظهرت كذلك فً شرق و هناك خالٌا أو كتابب )حسب مصطلحات و

( )جبار فً البلٌدة، وهابCRIألن نوعا من الجنون قد استبد بالمسإولٌن الربٌسٌٌن الثالثة لـ)م.ب.تق/

 

( فرٌد عشً، الذي تحدثت عنه سابقا، من التسلل فً صفوؾ شبان من حً القصبة و DRSهكذا إذن تمكن المالزم فً )ق.إ.أ/( 79

ٌن جماعته الخاصة بعد أن نجح فً الهروب من عملٌة توقٌؾ مزعومة )وسٌصبح بعد ذلك بسنة ضمن القادة الوطنٌٌن تكو
موظفٌن من طرؾ أناس متؤكدٌن أنهم ٌكافحون من  قد قام بتنظٌم اؼتٌاالت رجال الشرطة، ورجال قانون، و "(، وGIAللـ"ج.إ.م/

الوشاٌة ببعض  ها العدٌد من "المكافحٌن"، كما قام بالكشؾ عن مخابا للسالح وأجل الحق، بعدها قام بتنظٌم عملٌات راح ضحٌت
أن هذه الجماعة )المزٌفة( ٌجب أن تتوقؾ عن العمل ، وّزع عشً على "مجاهدٌه" ما ٌقارب  (DRSعندما قرر)ق.إ.أ/ رجاله. و

هكذا كان من السهل جدا اصطٌادهم  و زوج من أحذٌة رٌاضٌة كورٌة الصنع لم تكن معروفة فً الجزابر تدعى "طانڤو" 250
منه أطلقت  قوات األمن تسمٌة )طانڤو( على أعضاء الجماعات المسلحة . وللحصول على  كاألرانب عندما ٌنزلون إلى المدن. و

 الوقابع المفصلة لهذه الحلقة أنظر: 
Valerio PELLIZZARI , << Ecco come il regime ha infiltrato la casbah>>, Il Messagero Dominica, 1

er
 

février 1998, cité par B.Izel, J.S. Wafa, W. Issac, <<What is the GIA ?>>, An Inquiry into the 

Algerian Massacres, Hoggar books, Genève1999, p.339) 
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الذٌن لم  وفرٌد فً قسنطٌنة( الذٌن كانوا ٌقومون بلعبة "من ٌنال إعجاب الربٌس أكثر"  فً وهران، و

 ٌتورعوا عن تكوٌن جماعات إسالمٌة تحت القٌادة المباشرة لرجالهم، وتلك هً حالة المساعد عمر، و

األسالٌب القذرة! إن هذا الضابط  اسمه الحقٌقً ٌوسؾ بلعلً التً تعتبر نموذجٌة لهذا النوع من الطرق و

تخرج األول على دفعته فً  ، رٌاضً بطبعه و1978صؾ المولود بالعلمة، انخرط فً الجٌش سنة 

، وزد على ذلك 1980-1979( ببنً مسوس فً SMالفترة التكوٌنٌة التً اجتازها فً مدرسة الـ)أ.ع/

قدرته  مستواه التعلٌمً الممتاز، و أننً أثناء فترة تكوٌنه كنت مدربا فً المدرسة واكتشفت أهلٌته و

، 1987-1983عندما نقل إلى قسنطٌنة ما بٌن  لهذا السبب اخترته أمٌنا لمكتبً الفابقة على العمل، و

 فلقد كان نموذجا لضابط الصؾ الذي ٌرٌده أي مسإول.

من طرؾ  1995صؾ "األمٌر" نقلت إلً فً أدق تفاصٌلها فً ٌولٌو  -إن حكاٌة هذا الضاب

سنة هو جار قدٌم لً فً قسنطٌنة، )لقد ساعدته إلعادة إدماجه فً المصالح  المساعد صؽٌر حركاتً، و

ال ٌمكن وضع شهادته موضع شك، ألنه برهن على صدقه معً خالل كل فترة  بعد طرده( و 1982

لقد أسر لً بهذا الكالم لٌشتكً لً من التصرفات "المافٌاوٌة" لربٌسه، ألنه كان ٌخشى على  خدمته، و

تعذٌب  ٌؾ، ولقد كان شاهد عٌان على توق ( بقسنطٌنة، وCRIحٌاة ولدٌه اللذٌن جندهما فً )م.ب.تق/

 المساعد عمر.

كان هذا األخٌر ٌقوم بوظٌفته ككاتب فً المكتب الجهوي للوقاٌة التابع  1992ففً بداٌة 

الواقع فً ثكنة بن معطً بقسنطٌنة )محاذٌا لملعب رمضان بن عبد المالك المواجه  ( وCRIلـ)م.ب.تق/

ً لٌتولى قٌادة مجموعة مسلحة صؽٌرة من لمقر الوالٌة...( ففً الربٌع تلقى األمر من العقٌد فرٌد ؼبرٌن

هم  اإلسالمٌٌن مكونة من شبان اعتقدوا بسذاجة أن عمر ٌجاهد فً سبٌل نصرة القضٌة اإلسالمٌة، و

مجموعته  بفضل ما ٌحوزه من أخبار كان عمر و ( وDRSٌجهلون تماما أنه عمٌل لحساب )ق.إ.أ/

عٌن الباي( ٌؽتالون  جبل الوحش، بكٌرة، وبصفة خاصة  ٌنشطون طوال سنتٌن فً محٌط قسنطٌنة )و

 ٌفجرون القنابل التً كانت تبث الرعب فً نفوس سكان المدٌنة. العسكرٌٌن و رجال الشرطة و

 لقد كان عمر ٌباشر عمله أثناء النهار فً الثكنة بصفة عادٌة ثم ٌعود فً المساء إلى بٌته، و

 لعمل فً المساء، أو ٌتذرع بالقٌام بمهمة واالتصاالت مع أعضاء جماعته كانت تتم خارج أوقات ا

ذلك حتى زمالءه أنفسهم كانوا ٌجهلون عمله المزدوج، إذ  االتصال بعمالبه حتى ال ٌلفت االنتباه! و

( الذٌن تشتم فٌهم رابحة التعاطؾ مع SMبصفته "إرهابٌا" كان مكلفا كذلك بتصفٌة إطارات الـ)أ.ع/

 اإلسالمٌٌن.

قد كان مكلفا بوضع قنبلة فً بكٌرة  كب أحد أفراد مجموعته خطؤ، وارت 1994لكن فً ماي  و

فانفجرت علٌه وانبترت ساقه، فؤلقً علٌه القبض من طرؾ مصالح األمن، وعند االستنطاق أعطاهم اسم 
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( فً SMخوفا من انكشاؾ تورط الـ)أ.ع/ هلعا من هذه الواقعة التً لم تكن فً الحسبان، و "أمٌره"، و

( تصفٌته إلٌهام بقٌة DCEة ما إذا تم توقٌؾ عمر، فقرر المسإولون المحلٌون لـ)م.ج.م/القضٌة فً حال

الدرك الوطنً، بؤن هذا الضابط صؾ كان إرهابٌا حقٌقٌا ولٌس  مصالح األمن األخرى كالشرطة و

 (!DRS"أمٌرا" إسالمٌا من أمراء )ق.إ.أ/

العقٌد كمال حمود )الذي خلؾ فرٌد ؼبرٌنً بؤمر من  فعلى الساعة الثامنة من مساء ذلك الٌوم، و

اثنان من  ( قام المساعد صؽٌر حركاتً و1992( لقسنطٌنة فً منتصؾ سنة CRIعلى رأس )م.ب.تق/

زمالبه بإحضار عمر من بٌته الكابن فً حً بوصوؾ، قابلٌن له بؤن ربٌسهم )فً حاجة إلٌه لعمل 

( CTRIإلى مقر )م.إ.ب.ت/ 4متن سٌارة رونو  بدون أدنى ارتٌاب فً األمر رافقهما على مستعجل( و

حٌث قتل بدم بارد، بعد أن قاموا بتعذٌبه إلضفاء نوع من المصداقٌة على أطروحتهم القابلة بانتمابه إلى 

المشاركٌن فً هذه الجرٌمة  حتى ال ٌنكشؾ أبدا أمر أولبك المسإولٌن المدبرٌن و مجموعة مسلحة، و

( أن المساعد عمر قد DRSتتمكن من رإٌة جثمانه فقد أعلن مسإولو )ق.إ.أ/النكراء! أما عابلته التً لم 

 لقً مصرعه على أٌدي إسالمٌٌن أثناء القٌام بعملٌة تفتٌش!!

  

  

، رؼم أننً شخصٌا لم أخؾ تشككً بالنسبة لنتابج 1992عودة إلى هذا الخرٌؾ الداكن لسنة 

 عملٌات اختراق الشبكات اإلرهابٌة، فقد بقٌت مع ذلك مقتنعا بؤن العمل كان ٌهدؾ إلى التنبٌه أو اإلخبار

 ى تحدٌد مصادر تموٌلها الخارجً.الشبكات النابمة بل حت االطالع على شبكات اإلمداد، و بالعملٌات، و

نظرا لمواقفً المتعلقة بالشرعٌة فقد  ( قد ذهبوا بعٌدا جدا كما رأٌنا، وDRSلكن مسإولً )ق.إ.أ/

كنت أبعد تلقابٌا من مراكز القرار بمجرد الشروع فً التخطٌط ألٌة عملٌة "مشبوهة" ففً أثناء أسابٌع 

تورطه المباشر فً  شعرت بانعدام أي حس بالمسإولٌة لدى إسماعٌل العماري، و 1992ماي  أفرٌل و

القرابن  ( فٌما بعد. هناك بعض المإشرات وGIAا )ج.إ.م/استعمال الجماعات التً ستتكون منه توجٌه و

األخبار الؽرٌبة التً تكاثرت، أفكر مثال فً حالة موح لٌفًٌ الذي سبق أن تطرقت إلٌه، كٌؾ ٌفسر  و

( من مضاعفة عملٌاته اإلجرامٌة دون DRSتمكن هذا اإلرهابً الذي كنت متؤكدا من أنه عمٌل لـ)ق.إ.أ/

خاصة شباب  العسكر و الدرك، و كمابن من هناك ضد رجال الشرطة و هنا، وعقاب )اؼتٌاالت من 

األربعاء ومفتاح..( إلى درجة أنه أصبح بطال فً أعٌن الشبان الذٌن  الخدمة الوطنٌة فً الكالٌتوس و

 ٌلتحقون بالمقاومة المسلحة!



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
170 

 
  

 وقائع سنوات الدم

لة أن ٌستخؾ بكل سهو كٌؾ ٌمكن تفسٌر أن ناببه عبد الحق لعٌادة مّطال ببراقً ٌستطٌع، و

 بقوات األمـن؟

بالرؼم من أنه قد حوصر فً منزله من طرؾ رجال الدرك الوطنً تمكن من  ففً شهر أفرٌل، و

قد جرح أثناء هذه العملٌة النقٌب عطوي من الدرك الوطنً بعد  الهروب آخذا معه امرأة كرهٌنة!؟ و

لً الرابد عبد العزٌز شاطر فً مقر  بعد بضعة أٌام من هذه العملٌة حكى تبادل كثٌؾ إلطالق النار، و

بحضور ربٌسه بؤنه لم ٌفهم أبدا كٌؾ تمكن  قٌادة مفرزة الدرك الوطنً للجزابر فً ببر مراد راٌس، و

( تراقب كل مفترقات الطرق، ANPلعٌادة من مؽادرة المنطقة فً الوقت الذي كانت وحدات الـ)ج.و.ش/

ه الوحدات، كان من المستحٌل على عبد الحق لعٌادة أن كرر لً مرارا أنه بدون تواطإ عناصر من هذ و

 80ٌنفلت من قبضتنا. 

نفس الوضعٌة الؽرٌبة المرٌبة تتكرر بعد ذلك ببضع أسابٌع أثناء القٌام بعملٌة فً تٌلٌملً )حً  و

لٌفًٌ، واثنٌن من  فً أعالً العاصمة( ضد عبد الكرٌم بن طبٌش، معروؾ عنه أنه أحد المساعدٌن لموح

رفاقه ٌستطٌع هإالء الثالثة أن ٌتملصوا خفٌة، رؼم العدة الهابلة المرصودة لهذه العملٌة )القوات 

(، مجموعة التدخل للدرك الوطنً(. إن هذه القضٌة تستحق أن GISالخاصة، الشرطة "نٌنجا"، )م.ت.خ/

( الذي كنت CPOعنتر )م.ر.ع/ تذكر هنا، ألنها أسفرت عن موت الرابد عمار ڤطوشً، ربٌس مركز

 1991أتعاون معه بانتظام فً تلك األٌام، والذي سبق أن تحدثت عن الدور األساسً الذي قام به سنة 

 (.DRSبتعلٌمات من إسماعٌل العماري فً خلق أولى الجماعات اإلسالمٌة المسلحة، من صنع )ق.إ.أ/

مات مإكدة بؤن مجموعة بن طبٌش قد ماي على الساعة الثامنة صباحا، وصلتنا معلو 4فً ٌوم 

حدد مكانها فً فٌال بتٌلٌملً. إن استخدام هذا النوع من المعلومات االستخباراتٌة قبل االنتقال إلى العمل 

ًّ ٌومها أن أشارك فً اجتماع ٌعقد إعطاء األمر بالهجوم ٌتطلب دراسة عملٌة معمقة. و و  كان واجبا عل

 ال للجنة المكلفة ببحث مسؤلة إطالق سراح المنفٌٌن فً معسكراتفً والٌة الجزابر ٌدوم ٌوما كام

 

(، فبعد وفاة DRSهو كذلك بدون أي تكوٌن دٌنً، أنه ال ٌمكنه إال أن ٌكون عمٌبل لـ)ق.إ.أ/ ستظهر "سٌرة" هذا الشخص ، و و( 31

 االسم ألول مرة فً شهر أكتوبر، و ( التً عرفت بهذاGIA، فرض نفسه "أمٌرا وطنٌا" للـ)ج.إ.م/1992"موح لٌفًٌ" فً أوت 

سٌقوم  سؤعود إلى هذه القصة فً الفصل الثامن(، و ، تم توقٌفه فً مدٌنة وجدة بالمؽرب )و1993بضعة أشهر بعد ذلك، فً جوان 

باط لمطالبة  الذي كان حٌنها وزٌرا للدفاع، بالسفر إلى الرّ  كل من الجنرال إسماعٌل العماري أوال ثم الجنرال خالد نزار شخصٌا، و

( الذٌن ٌعٌشون  فً FISالملك الحسن الثانً بتسلٌمه: أي كان مٌكانٌكً، نّصب نفسه أمٌرا وطنٌا، أهم من القادة الحقٌقٌٌن للـ)ج.إ.إ/

، من القمع الوحشً الذي حدث الخماد تمرد وقع داخل سجن سركاجً راح 1995كٌؾ ٌمكن تفسٌر نجاته فً فبراٌر  المنفى؟ و

، صدرت العدٌد من البٌانات المساندة للـ 1995 و 1993هناك أدلة أخرى، ففً الفترة مابٌن سنة  من مابة سجٌن؟ وضحٌته أزٌد 

 (، تطالب بإطبلق سراح "األمٌر" عبد الحق لعٌادة.DRSمعدة من طرؾ مصالح )ق.إ.أ/ لكنها فً الحقٌقة مزورة و و (GIA)ج.إ.م/
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 .81الجنوب من الذٌن لم ٌثبت ضدهم أي شًء

قد شارك فٌه كذلك ممثل عن  ترأس هذا االجتماع شرٌؾ عبد الرحمان مزٌان والً الجزابر، و

 ممثل عن المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان ممثل عن الدرك الوطنً، و (، وDGSN)م.ع.أ.و/

إلعطاء نوع من الؽطاء "الدٌمقراطً" للقمع  1992هً هٌبة تؤسست فً فبراٌر  ( وONDH)م.و.ح.إ/

 الممارس ضد اإلسالمٌٌن. االضطهاد و

أنا عابد متعبا من هذا الٌوم الماراطونً، عرجت على شاطوناؾ  على الساعة الخامسة مساء، و و

 عند وصولً كانت مجموعة التدخل جاهزة بعدتها و الستخبر عن الوضعٌة قبل الذهاب إلى البٌت. و

)ألنه كان ٌرٌد بدون شك أن ٌإكد عتادها حٌث كان الرابد عمار ڤطوشً أثناء ؼٌابً قد أعد كل شًء 

 لرإسابه أنه جدٌر بمنصب جنٌؾ الذي وعده به الجنرال توفٌق(.

قد قال لً  هو ٌتؤهب المتطاء سٌارته الفولفو الرمادٌة، و لقد تقاطعت مع الرابد عمار لحظتها و

التً تم فٌها بالفعل كنت لحظتها أفكر فً العجلة  بلطؾ "لحبٌب هل تؤتً" فؤجبته: " ال أنا متعب" و

قد كانت تلك آخر كلمات تبادلتها مع الرابد عمار، فقد أخبرنً سابقً فً الٌوم  تحضٌر هذه العملٌة، و

 نقل إلى فرنسا. التالً بؤنه جرح فً فخذه خالل هذه العملٌة، و

اثنان من  هً الفٌال التً كان ٌختبا فٌها بن طبٌش، و و –لقد حدد الرابد عمار "الهدؾ" بدقة 

قد كان مرفوقا  لكن عند الوصول إلى عٌن المكان ارتكب محافظ الشرطة محمد وضاح )و و -رجاله

"( خطؤ فً توجٌه ONRBهو أحد نواب المحافظ الطاهر كراع فً "و.و.ق.ل/ بمحمد عسولً، و

 ؤقد كلؾ هذا الخط رفٌقٌه من االنفالت، و الهجوم إلى فٌال مجاورة مما أحدث ارتباكا سمح لبن بطٌش و

المالزم أول طارق من  الفادح الذي ال ٌصدق، حٌاة ضابطٌن هما الرابد عمار ڤطوشً، و

 (.GIS)م.ت.خ/

لقد دفع هذا األخٌر عمره ثمن بطولته، فقد كان الوحٌد الذي دخل الفٌال التً كانت مستهدفة حقا، 

 ولى على سالح ورؼم أن هذا األخٌر كان مصابا فقد است فتلقى رشقات نارٌة مباشرة من بن بطٌش و

 أثناء انسحابهم التقى الهاربون الثالثة بالرابد رادٌو الضابط الذي كان ؼارقا فً بركة من الدماء! و

 

وكانت  (، فً شهر أفرٌلHCEلقد تم انشاء هذه اللجنة التً كانت تجتمع كل أسبوعٌن إلى ثبلثة أسابٌع، بمبادرة من الـ)م.أ.د/( 30

تهدؾ إلى ثبلث ؼاٌات: الرد على الطلبات الكثٌرة التً كانت ترسلها عاببلت المساجٌن إلى معارفهم فً صفوؾ قوات األمن 

(، الذٌن كانوا ٌرون أن القمع قد ANP( والـ)ج.ش.و/DRSالطبلق سراح ذوٌهم؛ القٌام بحركة تجاه الضباط المخلصٌن لـ)ق.إ.أ/

لقد شاركت فً ثبلثة اجتماعات لهذه اللجنة،  طاء بعض ضمنات  "الشرعٌة" للرأي العام الدولً ، وتجاوز كل الحدود؛ وأخٌرا إع

 قبل أن أنتدب النقٌب شاكر.
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المحافظ محمد وضاح على بعد مابتً متر من مكان الفاجعة، أطلقت عٌارات نارٌة أصابت  ڤطوشً، و

 إحداها الرابد عمار فً فخذه.

 أطلق النار علٌه؟ ال أحد ٌعلم ذلك أبدا!! من

( الحاضرٌن فً عٌن المكان أن المحافظ وضاح قد هلع عند GISفقد أكد لً ضباط )م.ت.خ/

تبدو لً هذه الرواٌة أقرب إلى االحتمال،  جرح الرابد ڤطوشً، و رإٌته اإلرهابٌٌن، فؤطلق النار خطؤ و

 لو كانوا هم الذٌن أطلقوا النار لنخلوه نخال و كالشٌنكوؾ، وألن اإلرهابٌون كانوا مسلحٌن برشاشات 

فً الٌوم التالً من المؤساة قابلت محمد وضاح، وكان واقعا كلٌا تحت  هو ما لم ٌحدث حسب الشهود، و

الصدمة، شاحب الوجه ال ٌقدر على رص جملتٌن متتابعتٌن )وقد وضع على الهامش أٌامها من طرؾ 

هً أروع  لن ٌظهر إال بعد سنتٌن، لٌعٌن مدٌرا عاما للشرطة الوطنٌة، و ي، والعقٌد إسماعٌل العمار

 ترقٌة ٌحظى بها ربٌس أمن والبً، ولم ٌسبق لها مثٌل فً حولٌات الشرطة الوطنٌة(

مع ذلك لم ٌنقل إلى مستشفى عٌن النعجة إال بعد  لقد كان الرابد عمار مجروحا ٌنزؾ بؽزارة، و

لم ٌعجل بإسعافه إال بعد أن أفرغ دمه، فً حٌن أن المركز  الشتباك، وأربعٌن دقٌقة من ا خمس و

قد نقل  االستشفابً الجامعً لمصطفى باشا لم ٌكن ٌبعد عن مكان العملٌة بؤكثر من عشر دقابق، و

( DRSقد أرجع مسإولو )ق.إ.أ/ لكنه مات أثناء الرحلة! و بطابرة خاصة إلى فرنسا مساء الفاجعة، و

بما أننً عاشرته منذ منتصؾ الثمانٌنٌات حتى آخر ٌوم فً حٌاته أتستطٌع  ته بالسكري، وموته إلى إصاب

 ملفه الطبً ٌشهد على ذلك. أن أإكد بؤنه لم ٌكن ٌشكو قّط من هذا المرض، و

كل القرابن تدل على أن الرابد عمار ڤطوشً صفً من طرؾ ربٌسه إسماعٌل العماري مع سبق 

كذلك الكذب الصراح فٌما ٌتعلق بإصابته  تؤخٌر اإلسعاؾ، و ء الهدؾ، والترصد!!: فإخطا اإلصرار و

المجازاة الالحقة للمحافظ وضاح... كل هذه القرابن ترسخ اعتقادي بؤن ربٌس  بداء السكري، و

هذه التصفٌة فً  ( قد صفً فً إخراج معقد، من ذلك النوع الذي ال ٌتقنه إال إسماعٌل!! وCPO)م.ر.ع/

الدور األساسً الذي كان ٌقوم به الرابد عمار فً وضع استراتٌجٌة الرعب التً بدأ  رأًٌ كانت بسبب

ٌنفصل عنها بدون شك )لقد كان من المقرر أن ٌعٌن الرابد ڤطوشً فً ٌولٌو ربٌسا لمكتب األمن بسفارة 

بعض  لو أن الصحافة و (. حتى وDCEقد بدأ ٌبتعد عن )م.ج.م/ الجزابر بجنٌؾ خلفا للرابد حمٌدو، و

المسإولٌن قد قالوا بفكرة أن بن طبٌش كان من "مساعدي "موح لٌفًٌ، فإنً على ٌقٌن فً جمٌع 

 لو كان األمر كذلك لما قاد عملٌة ضده أبدا!، و األحوال بؤن بن طبٌش لٌس من صنع الرابد ڤطوشً، و

"بعث"  على كل حال فإن الرابد ڤطوشً قد أخذ معه الكثٌر من األسرار إلى القبر فٌما ٌخص

الخسٌسة التً نفذها لحساب  العملٌات القذرة و خلق "الجماعات اإلسالمٌة للجٌش" و ( و2MIA)ح.إ.م/

إسماعٌل، لقد استخدمه إسماعٌل مع األسؾ "كصهٌرة" تماما مثلما حدث لطرطاڤ مع  توفٌق و



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
173 

 
  

 وقائع سنوات الدم

الدا متوحشا الضربات الشابنة لكمال عبد الرحمان )ؼٌر أن العقٌد طرطاڤ كما سٌؤتً الحقا، كان ج

هو ما  ، و2001لكنه فلت من العقاب عن "عمله القذر" حٌث بقً فً وظٌفته إلى ؼاٌة سنة  حقا، و

 ٌزال حتى ٌومنا هذا على قٌد الحٌاة.

المشاركة فً عملٌة  بعد أٌام من قضٌة تٌلٌملً، قام إسماعٌل "كتؽطٌة" على نفسه باإلشراؾ و و

، ٌجهل خلفٌات تصفٌة ڤطوشً، ٌفسرها على أنها انتقام مشروع بلؽت من الوحشٌة ما ٌجعل أي واحد منا

من اإلسالمٌٌن، فقد قرر أن "ٌبدع" فً فٌال بحً بلوزداد، كانت تستخدم مخببا لألصولٌٌن، من 

قد أشرؾ إسماعٌل شخصٌا على قٌادة  ( محمد طولبة، وDGSNالمفترض أنها ملك لربٌس )م.ع.أ.و/

 ٌد آخر عملٌة ٌشارك فٌها!بالتؤك هً أول و هذه العملٌة، و

التعجب، إذ كٌؾ ٌصدق أن  لقد كانت هذه العملٌة حقٌقة تثٌر العدٌد من عالمات االستفهام و

زٌادة على ذلك،  "إسالمٌٌن خطرٌن" ٌمكنهم أن ٌلجؤوا إلى فٌال تابعة للشرطً األول فً الجزابر!؟ و

عل اإلمساك بهم من طرؾ عناصر فإن هإالء اإلسالمٌٌن المفترضٌن لم ٌكونوا مسلحٌن، مما ٌج

حتى أولبك الذٌن حاولوا تسلٌم  مع ذلك فإن الجمٌع قد قّتل، و ( أمرا فً ؼاٌة السهولة وGIS)م.ت.خ/

لهذا السبب  أخٌرا، فإن الصحافة لم تتطرق أبدا إلى هذه القضٌة، و أنفسهم قتلوا بدم بارد كالكالب! و

( حتى ٌوهمنا بؤنه قد قام DCEا إلى آخرها من ربٌس )م.ج.م/اعتقد أن هذه العملٌة كانت مختلقة من أوله

فً نفس الوقت ٌزٌل الشكوك التً تحوم حوله، فٌكون لذلك قد جمع بعض العمالء فً  بالثؤر لضابطه، و

هو ما ٌفسر كذلك عدم ترك أي واحد منهم حٌا رؼم  ( للتمكن من تصفٌتهم، وDGSNفٌال )م.ع.أ.و/

 استسالمهم للشرطة!!

  

  

 ، وJekyllل ( من طرؾ المصالح السرٌة تشبه قصة )الدكتور جٌكGIAٌإن قصة تكوٌن )ج.إ.م/

، لم 1992انٌة من سنة ( فً وقت من األوقات، وبالضبط فً الثالثة أشهر الثMister Hydeمٌسترهٌد 

االحتواء ٌتحكم فٌه كما ٌنبؽً. فالعدٌد من العمالء المنقلبٌن كانوا ٌقومون بؤدوار  ٌعد مسار االستخدام و

 األدؼال.  مزدوجة، و"تبخروا" فً الجبال و

( CPOبسبب الحواجز الموضوعة بٌن المصالح، كان عمالء كل من )م.ر.ع/ و

( لم CPO)م.ر.ع/ فبصفتً مسإوال عن خلٌة االستخبارات فً( "ٌتحاربان". CPMI.ب/.رعو)م.

طرطاڤ لٌطلبوا منً  عمار، و أستطع أن أحصً عدد التدخالت التً قام بها العقٌد كمال عبد الرحمان و
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إطالق سراح هذا أو ذاك من األشخاص الذٌن ٌكونون قد ألقً علٌهم القبض ألنهم كانوا "ٌعملون" معهم 

فقدان التنسٌق الخطٌر هذا فً ظل المخطط الشٌطانً كان نفسه بٌن هٌاكل زٌادة على ذلك فإن  و

المإسسات األخرى للدولة. ففً هذا الجو من الفوضى العارمة، شرع فً الحرب ضد  ( وDRS)ق.إ.أ/

 "األصولٌٌن".

كما سبق أن قلت،  و السٌاسة االنتحارٌة فً حق الوطن!لم ٌعد بوسعً أبدا أن أوافق على هذه 

قررت فً آخر ماي أن أقطع ( MEI)ح.أ.د.إ/توجٌه  ن أدركت األهداؾ الحقٌقٌة الستخدام وفبعد أ

( بشاطوناؾ PCOفانزوٌت فً )م.ق.ع/ عالقتً بإسماعٌل، وأكؾ عن التعاون معه بقدر ما أستطٌع.

صدقٌة التحقق من  ألتفرغ لعمل االستؽالل )استخراج المعطٌات من كل التقارٌر الواردة من العمالء، و

صحة المعلومات التً تتضمنها، ثم القٌام بإعداد خالصات لتلك المعلومات المجتمعة وتقدٌمها إلى  و

"( قبل القٌام بمهمة إلى الخارج. بعد موت الرابد ڤطوشً كان من المفروض أن DRSمسإولٌن "ق.إ.أ/

ر( أو إلً بصفتنا ( إلى الرابد عاشور بوقشابٌة )نابب مدCPOٌٌعهد باستخالفه على رأس )م.ر.ع/

لكن لم ٌقع االختٌار على أي واحد منا ألننا  ( بعد إسماعٌل وDCEالضابطٌن األعلى رتبة فً )م.ج.م/

 نرفض المشاركة فً العملٌات المجنونة التً كان ٌقودها! كنا ملتزمٌن بالعمل فً اإلطار القانونً فقط، و

( حتى تم تعٌٌن العقٌد فرٌد CPOمن ثمة فإسماعٌل هو الذي تولى شخصٌا تسٌٌر )م.ر.ع/ و

 -( بقسنطٌنة. فكان البد لً من االبتعاد، وباالتفاق مع إسماعٌل ذهبت CRIؼبرٌنً القادم من )م.ب.تق/

قد كانت مهمتً إعطاء تعلٌمات جدٌدة  ، و1992جوان  27إلى  11فً مهمة إلى باكستان من  –إذن 

( هما بوجمعة بونوة FISد اثنٌن من قادة )ج.ق.إ/تحدٌد مكان وجو "لجواسٌسنا" فً معسكرات بشاور، و

( ٌعتبرهما من أخطر اإلرهابٌٌن. DRSقمر الدٌن خربان اللذٌن كان )ق.إ.أ/ ، و82المدعو "عبد هللا أنس"

لقد تقصت مصالحً أثرهما ألنهما حصال على تؤشٌرة من المصالح القنصلٌة فً سفارة الجزابر  و

 أي قلق أو خوؾ! بباكستان، تسمح لهما بالتنقل دون

قد اندهشت عندما علمت خالل هذه المهمة من محً الدٌن عمٌمور سفٌر الجزابر فً إسالم أباد  و

 )الذي ٌجهل بطبٌعة الحال طبٌعة مهمتً( بؤن سفٌر فرنسا قد طلب منه رأٌه بالنسبة لمنح هذٌن

 
هو أصٌل مدٌنة بشار، كان عضوا نشٌطا فً  بوجمعة، و، فإن 1990حسب األرشٌفات التً تمكنت من استؽاللها فً سنة ( 82

هروبا من االضطهاد  1991كان على عالقة وطٌدة مع مخلوفً قبل أن ٌسافر إلى أفؽانستان  فً  "الحركة اإلسالمٌة العالمٌة"؛ و
ن مدٌنة بٌشاور قام بتنظٌم م أصبح صهره. و هو شخصٌة دٌنٌة مرموقة و الذي كان ٌالحقه. فً أفؽانستان، ارتبط بعبد هللا عزام، و

بب النزاعات بٌن مختلؾ الفصابل، ارتقى بوجمعة سب عودة "األفؽان الجزابرٌٌن". بعد انتصار المجاهدٌن على القوات السوفٌاتٌة و
ٌن بونوة، الذي أصبح "عبد هللا أنس" ، إلى منصب مستشار عسكري للقابد الحربً األفؽانً شاه مسعود، الذي كان ٌحارب قلب الد

 حكمتٌار.
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العبرة هنا  قد تبٌن لً أن ممثلنا ٌجهل كل شًء عن الرجلٌن و الشخصٌن تؤشٌرات الدخول إلى فرنسا، و

أن السفٌر الفرنسً كان أكثر اطالعا من سفٌرنا، فً حٌن أن الرجلٌن هما فً الحقٌقة من األهداؾ 

دامت عشرة أٌام أال أحد من البعثة  زٌادة على ذلك فقد اكتشفت أثناء إقامتً التً األساسٌة لمهمتً! و

هً مدٌنة تبعد  ال أي ممثل عن السفارة قد وضع رجلٌه فً بٌشاور )و الجزابرٌة هناك ال السفٌر و

بحوالً مابة كلم عن العاصمة إسالم أباد( فً الوقت الذي ٌوجد فً هذه المدٌنة من المجاهدٌن 

 .1980الجزابرٌٌن ما ٌعد بالمبات منذ بداٌة 

 ذي الحرب ضد األصولٌة كٌؾ كانت تتم فً الخارج! هً ها

عتقد أن األمر ال ٌعود إلى قلة الكفاءة بقدر ما ٌعود إلى كونه عمال مقصودا من طرؾ سحاري أ 
  (.DRS)ق.إ.أ/

اتهم "أصحاب القرار"  1992أرٌد أن أستدل بمثال آخر من المٌدان الدٌبلوماسً كذلك فً ٌناٌر  و

قد تم إدخال كل  قطعوا العالقات الدٌبلوماسٌة مع هذا البلد، و ٌن الجزابرٌٌن، وإٌران بتموٌل اإلسالمٌ

الدٌبلوماسٌٌن الجزابرٌٌن، لكن الرابد محجوب الذي كان فً منصبه فً طهران قد استبقً "خفٌة" فً 

 و إٌران ذلك بؽرض رعاٌة الشبكات اإلسالمٌة التً تجوب السودان و مكانه، كمستشار قابم باألعمال، و

العربٌة السعودٌة...الخ، فاألمر ٌتعلق بعمالء جزابرٌٌن مؽروسٌن فً إٌران،  باكستان، و الٌمن و

 الذٌن ٌبلؽون المعلومات للقادة اإلٌرانٌٌن! الفستق و السجاد، و المنسوجات، و ٌتاجرون فً الجلود و

بالفعل فلم  تماما، وهو عكس الظاهر  إن هذه االستراتٌجٌة تخضع لسٌاسة )فً حالة ما إذا...( و

"بدعم  1992اللتٌن كانتا مع ذلك متهمتٌن سنة  السودان، و تقطع الجسور أبدا مع هذه الدول كإٌران و

اإلرهاب فً الجزابر" حتى ولو تم قطع العالقات الدٌبلوماسٌة والرسمٌة، فإن "الدٌبلوماسٌة الموازٌة" 

 ظلت دابما قابمة.

الـ  دٌماؼوجٌة من ناحٌة إلرضاء "الدٌمقراطٌٌن" الجزابرٌٌن والخطاب المزدوج هو السابد: فال و

(، و"البراقماتٌة" من ناحٌة أخرى لتمكٌن أعضاء "عصابة ٌناٌر " من مواصلة CNSA)ل.و.إ.ج/

 الخارج! إدارة مشارٌعهم وأعمالهم فً الداخل و الحفاظ على مصالحهم و
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النصؾ زواال كنت قد أوشكت على إنهاء كتابة  عشر و على الساعة الثانٌة 1992جوان  29ٌوم 

تقرٌر عن مهمتً فً باكستان، عندما أعلن لً أحد ضباط الصؾ "لقد قتلوا بوضٌاؾ!" لم أتحقق فً 

بمجرد أن استرجعت نفسً دق الهاتؾ عندي،  الحٌن، قلت من؟ فؤجاب:" لقد قتلوا الربٌس فً عنابة!" و

 ( :"هل علمت؟DRS( لـ)ق.إ.أ/DDSE)م.ت.أ.خ/ فقد كان العقٌد سعٌدي فضٌل ربٌس

 كٌؾ أمكن ذلك؟ لٌس صحٌحا! -

 إنه أحد أفرادنا هو الذي قام بالعملٌة!! تعال فً الحٌن، ٌوجد اجتماع على الساعة الثانٌة عشرة و  -

 بحضور الوزٌر" النصؾ مع المدٌر، و

فً هذا االجتماع فً مقر  ( حاضرٌنDRSلقد عم الذهول، كنا حوالً عشرٌن مسإوال من )ق.إ.أ/

( بدالً براهٌم حٌث تناول الجنرال نزار وحده الكلمة فقال لنا بؤنه اجتمع بنا نحن األولٌن DRS)ق.إ.أ/

كان ٌرؼب  ، ألنه(MDN)و.د.و/المدٌرٌن المركزٌٌن بـ قادة الجٌوش، و قبل حتى رإساء النواحً، و

فً الحصول على دعمنا لمواصلة "مهمته" مإكدا بكل صراحة أنه بدون ذلك الدعم فإنه سٌتخلى عن 

" التً ٌنتمً DRS)وحدة "ق.إ.أ/(GIS)م.ت.خ/المهمة فً الحٌن، لقد اعتنى بتبربة الرابد حمو ربٌس 

لٌس له فً القضٌة أي  و إلٌها قاتل الربٌس بوضٌاؾ المالزم لمبارك بومعرافً( :" كل الناس ٌعرفونه،

دخل، إن الذي قام بالعملٌة هو شخص مستنٌر!". ثم أضاؾ قوله بؤن بوضٌاؾ كان محظوظا:" لقد مات 

 سؤعود فً الفصل العاشر إلى الحدٌث عن الظروؾ التً أعقبت اؼتٌال بوضٌاؾ(. ربٌسا" )و

 بالنسبة إلً فقد كانت القطٌعة بالفعل!
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أنا أسلم تقرٌري إلى العقٌد فضٌل السعٌدي أعلمته  فً الٌوم ذاته حوالً الساعة الخامسة مساء، و

أن أعطً أي تعلٌل مكتفٌا فقط بالقول أننً ال أشارك إسماعٌل  بدون( DCE)م.ج.م/برؼبتً فً ترك الـ 

 لقد أدرك فً الحٌن بؤن التٌار لم ٌعد ٌمر بٌننا، و تصوراته فٌما ٌخص طرٌقة محاربة التخرٌب. و

 وعدنً بؤن ٌحدث الجنرال توفٌق فً هذا األمر. 

 ٌولٌو، و 3ش بتارٌخ بعد جنازة الربٌس بوضٌاؾ، قدمت إلى المسإولٌن طلبا للتسرٌح من الجٌ

 ذهبت إلى بٌتً فً عنابة، فلماذا اتخذت هذا القرار؟

أدركت أن هناك قوة فً الخفاء تعمل كل ما فً وسعها على تصعٌد  1992نه ابتداء من ٌناٌر إ

 تعمٌم الفوضى فً البالد. عملٌات العنؾ و

شٌبا فشٌبا أدركت أن العملٌة لكننً  لقد كنت أرجعت هذا األمر فً البداٌة إلى انعدام الكفاءة، و

 مخطط لها بعناٌة! مقصودة، و

لٌس ألنً  (RCDو)ت.م.ث.د/ (FISأقولها بكل صدق، كنت ضد اعتماد )ج.إ.إ/ ، و1992فً 

قد  – لحسابات سٌاسوٌة و –لكن بكل بساطة، ألن مسإولً البلد  ضد هذٌن الحزبٌن السٌاسٌٌن، و

 1992فً  اعتدوا على الدستور الذي ٌمنع منح االعتماد لألحزاب على أساس دٌنً أو جهوي. و

ذلك لٌس ألنً ضد فلتان  توقٌؾ المسار االنتخابً، و عارضت كذلك إلؽاء نتابج االنتخابات التشرٌعٌة، و

 لكن ببساطة ألنه ال ٌجوز تصحٌح خطؤ صؽٌر بخطؤ آخر أفدح منه! أو عالن، و

العنؾ  إذا فرض اإلسالمٌون إرادتهم بالرعب و كان من الممكن مواصلة المسار االنتخابً، و لقد

 فقد كنا نملك اإلمكانٌات للتدخل. لكن لم ٌكن ٌنبؽً التدخل من قبل!

لكن ألن  عارضت فتح مراكز االعتقال "األمنً" لٌس تعاطفا مع المتطرفٌن، و 1992فً فبراٌر 

ع مفهوم الحق، إن القانون ٌنص على أن أي شخص ٌرتكب جرٌمة أو هذا اإلجراء كان ٌتعارض م

 مخالفة أو جنحة ٌعتبر برٌبا حتى تثبت إدانته بالفعل.

لكن لٌس االعتداء على  محاكمتهم على الجنح التً ارتكبوها، و إذن كان ٌجب معاقبة المذنبٌن، و

فً نفس الفترة كنت كذلك ضد  والعنؾ،  هو األمر الذي عجل بانتشار الرادٌكالٌة و األبرٌاء، و

االنحراؾ الذي حدث: فبدال من أن ٌحارب التطرؾ األصولً، أخذ مسإولو الجٌش ٌشنون الحرب ضد 

ضحاها  أصبح كل الضباط المتدٌنٌن بٌن عشٌة و اإلسالم ذاته، فمنعت أماكن العبادة فً الثكنات و
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بنفسً ضباطا سامٌن ٌصرحون بؤنه "  الخطر! حتى أننً سمعت مشبوهٌن. ٌنظر إلٌهم بعٌن الرٌبة و

الجزابر أختار الجزابر" مستعٌرٌن صٌؽة المرحوم سلٌمان عمٌرات، هذا  عند االختٌار بٌن اإلسالم و

الثابر القدٌم المعارض الذي أسس فً أواخر الستٌنٌات مع كرٌم بلقاسم الحركة الدٌمقراطٌة الثورٌة 

ذلك  الجزابر أختار الجزابر" و ٌر بٌن الدٌمقراطٌة و( الذي قال "لو أخMDRAالجزابرٌة )ح.د.ث.ج/

. إن االستراتٌجٌة المتبعة على امتداد 1990سنة  (FISفٌما أظن أثناء اإلضراب االنتفاضً للـ)ج.إ.إ/

ضد  الكارثة. كنت ضد خلق المقاومة المسلحة و ال ٌمكن إال أن تإدي إلى الفوضى و 1992ربٌع 

االؼتٌاالت  سٌاسة تقسٌم الجزابر، و ضد سٌاسة التعفٌن و القمع الوحشً، وضد  التالعبات الجامحة، و

كذلك احتقار المسإولٌن  المجانٌة تحت ذرٌعة أن اإلسالمٌٌن الموقوفٌن سٌطلق سراحهم من العدالة، و

منى الظاهر لمواطنٌهم. مع أننً نبهت القٌادة مرارا فً العدٌد من التحالٌل مبٌنا أن التدابٌر المتخذة ست

أن أفضل وسٌلة للقضاء  بالفشل الذرٌع ال محالة، ألنه ال ٌمكننا أن نشن الحرب ضد شعب بكامله، و

 على التطرؾ هو استبصال جذور الداء، ٌجب إعطاء تعلٌم جٌد للشباب، تحقٌق المساواة فً الحظوظ و

 ماعٌة، الفساد والتهمٌش، القضاء على اآلفات االجت مكافحة اإلقصاء و الفرص لكل الجزابرٌٌن، و

محاولة امتصاص مشاكل  مفٌدة، و الزبابنٌة، إشؽال الشبٌبة باهتمامات سلٌمة و الرشوة، المحسوبٌة و

السكن، لكن مع األسؾ لم أجد أذنا صاؼٌة ألن كل شًء كان مخططا له سلفا من هدامً  البطالة و

 الجزابر!

شاطوناؾ. كان بعض ضباط  كنت ضد التعذٌب التلقابً للموقوفٌن فً ثكنة 1992فً ماي 

كانت  الشرطة ٌتلذذون بممارسة شتى أنواع التعذٌب الجسدي النتزاع االعترافات، و ( وSMالـ)أ.ع/

وحشٌة ال ٌمكن وصفها! فقد استعصى علً أن أفهم لماذا ٌستطٌع الجزابرٌون أن  ممارسات إجرامٌة و

على امتداد  أننً و – على ذلك أحمد هللا و –من حسن الحظ  ٌفعلوا ذلك كله فً حق مواطنٌهم، و

ال مارست التعذٌب  أن أصدرت أمرا بالتعذٌب، و –لو لمرة واحدة  و –سنوات الخدمة لم ٌحصل لً 

بنفسً، كما أننً لم ٌحصل لً على اإلطالق أن أوقفت أو أصدرت أمرا بإٌقاؾ أي شخص كان، بسبب 

الفشل مع  لم أرد أن أتقاسم الخسارة و الجٌش، ورأٌه السٌاسً. إنه انعدام كامل للضمٌر لدى قادة 

مسإولٌن ٌفكرون بؤنانٌة فً مصالحهم فقط! لقد أصبحت أحد المعارضٌن الذٌن ٌدافعون على القضاٌا 

كنت أرى أنه لو تم حوار صرٌح بٌن األطراؾ المعنٌة لما بلؽت األمور أبدا ذلك التدهور  العادلة، و

 الفظٌع!

تدبر. بل أخطرت رإسابً بكل هذه  رتجلة كرد فعل آنً دون تبصر ولم أتخذ قراري بكٌفٌة م

 عندما ذهبت إلى بٌتً كان العقٌد إسماعٌل ٌعلم أننً لن أتراجع عن قراري أبدا! المالحظات، و
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لٌقترح علً  (DCE)م.ج.م/بعد "عطلة" دامت أربعٌن ٌوما قضٌتها فً عنابة، هاتفنً ربٌس  و

ة العلٌا للوطن" لقد قبلت االقتراح دون أن أفكر فٌما إذا لم ٌكن ذلك فً منصبا فً الخارج "باسم المصلح

بصفة خاصة لكً أكون بعٌدا عن دوابر  إذا قبلت فذلك. و الحقٌقة عبارة عن "رشوة" لشراء سكوتً. و

، إنه مسإول (DDSA)م.ت.أ.خ/أننً سؤتعامل مذاك فصاعدا مع العقٌد فضٌل سعٌدي ربٌس  القرار، و

 االستقامة( نادرة المثال.  النزاهة و خالقٌة )فً األمانة وذو فضابل أ

 

  

أوت عدت إلى الجزابر لحضور اجتماع كان مقررا على الساعة العاشرة تحت  16ٌوم األحد 

عندما وصلت  سعٌدي مع الضباط المتؤهبٌن إلى االلتحاق بمناصب فً الخارج. وإشراؾ العقٌد فضٌل 

بما أننً قادم  كنت أظن أننً سؤعٌن إما فً إسالم أباد وإما فً اسطنبول، و (DDSE)م.ت.أ.خ/إلى مقر 

نظرا لظروؾ المرحلة التً كان اهتمام المسإولٌن فٌها منصبا حول تحٌٌد  و( DCE)م.ج.م/من 

إلسالمٌة، فإن كل المواصفات التً أتوفر علٌها كانت تنطبق على الضابط الذي ٌصلح لشؽل األصولٌة ا

 أحد هذٌن المنصبٌن الجدٌدٌن.

بدقابق قبل بداٌة االجتماع، كان الرابد شعبان بودماغ المكلؾ  بعد وصولً مباشرة من المطار، و

التعٌٌن الذي لم أكن أنتظره أبدا،  هو بتوزٌع اإلطارات أول من أخبرنً بؤنً قد عٌنت فً ألمانٌا، و

من جهة أخرى ألن مناصب كل من  بسبب سلوكً "التمردي" خالل األسابٌع الستة الفارطة من جهة، و

 واشنطن كانت دابما محجوزة ألصحاب الحظوة "المدللٌن" لدى المسإولٌن! بارٌس، لندن، روما، بون، و

لم  بااللتحاق بمناصبنا قبل األول من سبتمبر، ولقد أمرنا ربٌس األمن الخارجً أثناء االجتماع 

ٌكن أمامً سوى أسبوعٌن لتحضٌر كل شًء، التؤشٌرات أللمانٌا، التكلٌؾ بمهمة من وزارة الخارجٌة، 

، إجراء لقاءات مع إطارات وزارة (MDN)و.د.و/رخصة الخروج من التراب الوطنً الممنوحة من 

 الخارجٌة، االطالع على الملفات...

أوت كلمت الرابد عبد الحمٌد كواشً فً سفارتنا ببون إلخطاره بوصولً إلى  22لسبت ٌوم ا

استؽالال لفرصة  لتحٌة زمالبً القدماء، و( DCE)م.ج.م/ذهبت إلى مقر  أوت، و 26فرانكفورت ٌوم 

بالرؼم من علمه بذهابً الوشٌك، طلب منً العقٌد إسماعٌل أن أقوم له بآخر  وجودي فً ؼرمول و
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هو أحد عمالبه "اإلسالمٌٌن" الذٌن سبق الحدٌث  ببساطة هً أن أتصل بؤحمد مراح، و . و"خدمة"

 83أوت على الساعة السادسة مساء بفندق "األروٌة الذهبٌة" 25قد حدد لً موعدا للقاء معه ٌوم  عنهم، و

أكن قد رأٌت لم  بما أننً بٌنت إلسماعٌل أنً ال أعرؾ أحمد مراح، )و كً أستلم منه وثابق هامة، و

هً فرصة مواتٌة للؽاٌة، مراح سٌكون  بالحرؾ الواحد:" ها وجهه أبدا من قبل( فؤجابنً على الفور و

هنا ؼدا على الساعة الثانٌة بعد الظهر، تعال للتعرؾ علٌه بالمناسبة!" لقد شممت رابحة الضربة حٌنها، 

 لكن دون أن ٌظهر على مالمحً أي شًء ٌوحً بذلك.

 )و (DCE)م.ج.م/أوت فً مكتب ربٌس  23ألول مرة مع أحمد مراح ٌوم  د التقٌت وبالفعل فلق و

 طرٌقة مالحظته، و لقد كان النقٌب عمر مرابط ربٌس دٌوان إسماعٌل حاضرا كذلك( إن نظراته، و

عند مؽادرة مكتب  صمته خالل العشرٌن دقٌقة التً استؽرقها اللقاء قد زادت من تؤكٌد تخوفاتً. و

ررت أال أحضر إلى الموعد المذكور الذي كان ٌبدو لً جلٌا أنه كمٌن منصوب بعناٌة! أسبلة إسماعٌل ق

كثٌرة ظلت تضاٌقنً، بما أن مراح كان حاضرا هناك ٌومها فلماذا لم ٌحضر معه الوثابق التً طلب منً 

حرٌة  ة ومن نفس الشهر؟ بما أن مراح فً استطاعته أن ٌحضر بسهول 25إسماعٌل أن أستلمها منه ٌوم 

فلماذا إذن ٌحتاج إلً أنا بالذات كً أقوم بهذه المهمة؟ لماذا لم ٌكلؾ إسماعٌل ( DCE)م.ج.م/إلى مقر 

بهذه "المهمة" سابقه أو كاتبه حفٌظ أو أحد الضباط المقربٌن منه بدل أن ٌعهد بهذه المهمة إلى شخص 

 (؟DDSE)م.ت.أ.خ/إلى ( DCEم.ج.م/) ( منDRSبّدل إدارة داخل )ق.إ.أ/ كان قد اشتبك معه منذ أٌام، و

( للذهاب CPOطلبت من العمٌد فرٌد ؼبرٌنً الذي كان قد عٌن لتوه على رأس )م.ر.ع/ 24ٌوم 

إلى الموعد مع مراح بدلً، متذرعا بضٌق الوقت لكونً منشؽال بتحضٌر سفري. لقد رفض فرٌد بلباقة 

نظرا ألنً قد بلػ منً الشك مؤخذا،  ٌد"، ومكتفٌا بقوله لً:" أنت المكلؾ بهذه المهمة من طرؾ العق

من  أوت دون أن أعلم أحدا بذلك، و 31أجلت ذهابً إلى ٌوم  فقررت عدم الذهاب إلى الموعد، و

لم  أوت لم ٌقدم لً أٌة مالحظة و 26الؽرٌب أننً عندما التقٌت مع إسماعٌل العماري بعد ذلك، ٌوم 

 26قد صادؾ فً ذلك الٌوم األربعاء  ب مع مراح، وٌإاخذنً على عدم الذهاب إلى الموعد المضرو

أوت )التارٌخ الذي كان من المقرر أن أسافر فٌه إلى ألمانٌا( أن انفجرت قنبلة شدٌدة المفعول فً المنطقة 

 قد سبقت  أكثر من مابة جرٌح. و الدولٌة لمطار هواري بومدٌن بالجزابر، أسفرت عن تسعة قتلى و

 

بعض مسإولً األحزاب السٌاسٌة فً هذا الفندق الموجود بمحاذاة حدٌقة الحٌوانات ببن عكنون، هذه الحدٌقة،  كنت أحٌانا أقابل( 38

( للتسلل خفٌة إلى DRS( صنع )ق.إ.أ/GIAالموجودة فً منطقة كثٌفة األشجار كانت تستعمل أٌضا من طرؾ العمبلء فً الـ)ح.إ.م/

 العاشور، خراٌسٌة... دون إثارة االنتباه.مركز عنتر، و"االختفاء" بعدها نحو ببر خادم، 
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مع ذلك لم تتخذ  االنفجار مكالمة هاتفٌة من مجهول ٌخطر فٌها شرطة المطار بانفجار وشٌك الوقوع، و 

 فً الٌوم ذاته صرح ربٌس الحكومة بلعٌد عبد السالم بؤنها "ٌد األجنبً!" و ! و؟أٌة تدابٌر لإلخالء

 ( فً بوزرٌعة،FISهم: حسٌن عبد الرحٌم، منتخب )ج.إ.إ/ نبٌن وسرعان ما حددت مصالح األمن المذ

محمد روابحً الذٌن قدموا  رشٌد حشاٌشً طٌار فً الخطوط الجوٌة الجزابرٌة، السعٌد سوسان و

بما أننً أعرؾ طرق  وجوههم متورمة من أثر التعذٌب الذي تعرضوا له، و اعترافاتهم فً التلفزٌون و

فً "المعالجة الخاصة" الالإنسانٌة، فإنً أستطٌع أن أجزم بؤن حسٌن عبد  و( فً التعذٌب DRS)ق.إ.أ/

أصدقاءه قد أدلوا بتلك االعترافات تحت التعذٌب الجهنمً، كما أجزم أنهم كانوا سٌعترفون بقتل  الرحٌم و

ماي  23لقد ُحكم باإلعدام على األربعة ٌوم  الربٌس بوضٌاؾ نفسه لو طلب منهم ذلك جالدٌهم...، و

 .1993أوت  31نفذ فٌهم الحكم الحقا فً  ، و1993

  

  

وم إلى سفارة الجزابر فً بون بصفتً "مستشارا" )كنت أق 1992هكذا وصلت فً آخر أوت  و

أثناء السنوات الالحقة  (، مكلؾ بالتعاون...( وSMبعدة وظابؾ: ملحق عسكري، ربٌس مكتب الـ)أ.ع/

ذلك بواسطة أصدقابً  حتى ولو لم أكن حاضرا فً مٌدان العملٌات فقد كنت أخطر بكل ما كان ٌحدث، و

ة أخرى من من جه من جهة، و 1996من خالل زٌاراتً السنوٌة للجزابر إلى ؼاٌة شهر فبراٌر  و

( أثناء االجتماعات التً كنا نعقدها فً DRSخالل اللقاءات المنتظمة مع زمالبً القدماء فً )ق.إ.أ/

االضطهاد  ٌعود الفضل إلى هذه االتصاالت فً تكوٌن فكرة دقٌقة عن طبٌعة عملٌات القمع و بارٌس، و

 .1996-1992الهمجٌة التً حدثت ما بٌن 

حاسما فً مجال حرب الجنراالت االنقالبٌٌن ضد اإلسالمٌٌن، ستسجل منعطفا  1992إن صابفة 

لكن أٌضا ضد ؼالبٌة أفراد الشعب، كما سبق أن قلت. فمنذ الربٌع بدأ الربٌس بوضٌاؾ ٌجابه  و

نقله فً أفرٌل إلدارة حالة الحصار من  الجنراالت وخاصة حٌن عزل الجنرال محمد العماري، و

 .(ONRBو.و.ق.ل/ ( إلى جهاز جدٌد هو )CFT)ق.ق.بر/

هذه الهٌكلة أنشبت بمبادرة من الجنرال العربً بلخٌر، إنها مكٌدة جدٌدة لتؽلٌط بوضٌاؾ والرأي 

لكن  ال الجٌش، و إٌهامهم بؤن الحرب ضد اإلسالمٌٌن ال تقوم بها مصالح المخابرات و العام الدولً، و

فً عٌن النعجة هً التً  (PCOم.ق.ع/الحقٌقة أن صالحٌات ) . و(DGSNتقوم بها الشرطة )م.ع.أ.و/
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هً ثكنة تمتاز زٌادة على ذلك بتوفرها على زنازن  ( و"ONRBنقلت إلى شاطوناؾ )مقر "و.و.ق.ل/ 

 ستنطاقات.لإل

مسٌرا من طرؾ المحافظ طاهر كراع بمساعدة  (ONRBمن الناحٌة الرسمٌة ٌعتبر )و.و.ق.ل/

لمحمد طولبة المدٌر العام لألمن الوطنً،  -إذا–ا محمد عسولً، ومحمد وضاح، وهو من ثمة ٌتبع رسمٌ

الذي ٌتلقى هو اآلخر  (DCEلكن فً الحقٌقة كان هإالء المحافظون ٌطبقون تعلٌمات ربٌس )م.ج.م/ و

ٌّه إسماعٌل العماري   بلخٌر. و أوامره من الجنرالٌن توفٌق و قد كان هذا األخٌر ٌنوي أن ٌعهد إلى محم

هً هٌكلة  ( جزابري، وDST)ج.م.ؾ/تخباراتٌة فً الجزابر تكون بمثابة بنواة مستقبلٌة لمإسسة اس

 (RAIDعلى ؼرار) "ONRBلهذا تم تشكٌل "و.و.ق.ل/ ( )وANPتكون مفصولة تماما عن )ج.و.ش/

لكن  (. و"GIS"م.ت.خ/عناصر  الدرك، و الفرنسً، بفرق نخبة مكونة من وحدات التدخل للشرطة، و

مع عودة الجنرال محمد  (ONRBفبعد اؼتٌال بوضٌاؾ، زال )و.و.ق.ل/هذه المحاولة لم تدم طوٌال 

الذي سٌرأس مإسسة جدٌدة مكلفة بقمع "اإلسالمٌٌن" تسمى  و 1992العماري للقٌادة فً ٌولٌو 

قد كانت هذه  )لجنة تنسٌق عملٌة مكافحة التخرٌب( ستنشا فً سبتمبر. و (CC/ALAS-)ل.ت.ع.م.ت

( DRSعناصر من )ق.إ.أ/ ( )فرق مظلٌٌن( وANPت من الجٌش )ج.و.ش/الهٌكلة مكونة أساسا من وحدا

فً البداٌة تتوفر على ثالثة فرق من المظلٌٌن )الرابع و الثامن ( CC/ALAS-قد كانت )ل.ت.ع.م.ت و

من فٌلق  ( وRPCالثانً عشر من فٌلق رجال المؽاوٌر  و RAPعشر من فٌلق الوحدات المحمولة جوا 

عناصر من  و (GIR)م.ت.س/من  ( وRR 25من وحدات االستطالع ) ( و90BPMالشرطة العسكرٌة )

 5000التحٌٌد... فهم فً الجملة  التوقٌؾ و توجٌه عملٌات التمشٌط و مكلفة بتؤطٌر و (DCSA)م.م.أ.ج/

قد تضاعؾ هذا  مجهزون تجهٌزا متفوقا، جندوا لمكافحة األصولٌٌن، و عنصر، مدربون تدرٌبا جٌدا، و

بحكم دعم هذه الوحدات بوسابل حربٌة: مدرعات، طابرات مروحٌة، عربات مصفحة.  1993الرقم سنة 

فً مارس أنشبت "مراكز عملٌات"  و( CC/ALAS-كانت كل أجهزة األمن مسإولة أمام )ل.ت.ع.م.ت

أضٌؾ إلٌها المٌلٌشٌات  (، )وANPعلى مستوى كل والٌة تجمع الشرطة، الدرك، مفرزة من )ج.و.ش/

( وللجنرال ANP( قد فقدوا السلطة لصالح )ج.و.ش/DRSهذا ال ٌعنً أن رإساء )ق.إ.أ/ ( و1994سنة 

لكن على العكس من ذلك، فهذه الفترة هً التً عرفت تكوٌن مكاتب ملحقة فً  محمد العماري، و

، (CMIو)م.ع.ب/ (DCSA)م.م.أ.ج/و (CRI)م.ب.تق/و (DCEأدمجت )م.ج.م/ النواحً العسكرٌة و

المراكز الوطنٌة للبحث والتقصً، مكلفة حصرٌا بالحرب "ضد  (CTRI.إ.ب.ت/)ملتعطً مٌالد 

 اإلرهاب".
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خاصة تلك الخاصة بالبلٌدة المسٌرة من طرؾ  المشإومة )و (CTRI)م.إ.ب.ت/ستلعب هذه  و

 االؼتٌاالت، و االختفاءات، و الرابد جبار( الدور األكبر على امتداد سنوات الحرب فً االختطافات، و

 المجازر الجماعٌة فً حق المدنٌٌن األبرٌاء. ارتكاب

ؼالبا  ٌجب أن نعرؾ جٌدا بؤنه ابتداء من هذه الفترة قد تؽٌرت الهٌاكل النظامٌة الرسمٌة كثٌرا و

إذا ما ؼضضنا الطرؾ عن هذا الالتناسق الحتمً، فإن ذلك  ما كانت تتداخل مع بعضها البعض، و

 المسإولٌات الحقٌقٌة فً الجرابم المرتكبة.التؽطٌة على  ٌعطً مٌزة إضفاء الؽموض و

ال  بدون شفقة و بالفعل فً السنوات الالحقة بحرب شعواء و( CC/ALAS-لقد قام )ل.ت.ع.م.ت

 1993كل من ٌحتجون ضد توقٌؾ المسار االنتخابً، فً مارس  ( وFISرحمة ضد مناصري )ج.إ.إ/

بعٌن النعجة مع الضباط المجندٌن لهذه  (CFT)ق.ق.بر/عبر الجنرال محمد العماري أثناء اجتماع 

بدون أي لؾ أو دوران عن نواٌا القٌادة العسكرٌة بقوله الصرٌح "إن اإلسالمٌٌن ٌرٌدون  الحرب و

 84بسرعة! ال أرٌد أسرى، أرٌد قتلى فقط!!  الذهاب إلى الجنة فلنؤخذهم إلٌها و

االلتحاق  القتل إلى حمل السالح و ها هً إذن الكٌفٌة التً دفع بها الشباب هروبا من التعذٌب و

 ( مساهمٌن هكذا فً تفاقم العنؾ!DRSبالمقاومة اإلسالمٌة فً الجبال التً كانت تعج بعمالء )ق.إ.أ/

لكن حتى قبل إقامة هذه الهٌكلة الرسمٌة الجدٌدة المكلفة بمكافحة اإلرهاب، كانت توجد هٌاكل  و

ستلعب دورا أساسٌا فً هذه الحرب على  لرعب، و( قـد بدأت تنشر اDRSسرٌة مكونة داخل )ق.إ.أ/

 امتداد سنواتها المتعاقبة.

 

  

كانت إطارات الفرقة الخارجة عن القانون المسماة "فرقة الحماٌة" التً  1992منذ نهاٌة ٌناٌر 

نً( تقوم بدور اإلسناد لهذه الوحدات العملٌاتٌة، )أنظر الفصل الثا 1990أسسها إسماعٌل العماري سنة 

  و العتاد )بما فٌها سٌارات فٌات رجاطة، األفراد و على مر األٌام كانت هذه الفرقة تتدعم بالوسابل و و

 

 95أنظر حبٌب سواٌدٌة، الحرب القذرة، مرجع سبق ذكره ص.( 30
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زٌادة على ذلك  مٌناء الجزابر( وسٌارات أخرى مصادرة من الجمارك فً  و 205بٌجو  أونو، و

 بكٌفٌة واسعة بوسابل االتصال، و كل أفراد "فرقة الحماٌة " هذه كانوا قد زودوا فً وقت مبكر و  فإن

( 1992المراقبة لم ٌسلحوا إال فً ٌناٌر  العملٌات، و الذخابر )فً حٌن أن إطارات البحث و السالح و

هو سالح ذو دقة  " )وUZI ن مسدسات آلٌة من نوع "أوزيالحظت أنهم كانوا ٌحوزو 1992فبعد ٌناٌر 

 عالٌة من صنع إسرابٌلً( مجهزة بكاتمات الصوت. 

ٌشاركون حتى فً عملٌات التوقٌؾ،  لقد كان هإالء الرجال ٌساهمون فً اختالق األدلة المزٌفة، و

ذلك أن هذه ال واحد من بٌنهم ٌحمل صفة ضابط شرطة قضابٌة، بل األخطر من  فً حٌن لم ٌكن و

التوقٌفات لم تكن تتم بالتشاور مع أجهزة األمن األخرى كما كان ٌنبؽً أن تسٌر األمور فً إطار الحرب 

باألحرى عملٌات اختطاؾ قررت من طرؾ رإساء  ضد اإلرهاب، لقد كانت توقٌفات تعسفٌة، و

م ٌكونوا وحدهم زٌادة على ذلك أن هإالء ل ( بل وFIS( للمتعاطفٌن مع الـ )ج.إ.إ/DRS)ق.إ.أ/

 ؼٌرهم... و المستهدفٌن بل ٌستهدؾ معهم كل أولبك المعارضٌن لمخطط الجنراالت، محامٌن، نقابٌٌن و

الخروقات أمام هإالء العسكرٌٌن الذٌن كانوا  لقد فتحت حالة الالقانون هذه الباب لكل التجاوزات و

ت العدٌد من عملٌات تصفٌة الحسابات بهذه الكٌفٌة تم ٌبررون تلك األعمال بحجة التهدٌد األصولً، و

بدون أي عقاب، قضاٌا أخالقٌة أو نزاعات تتعلق بقطعة أرض على سبٌل المثال، كل هذه المسابل 

التصفٌة الجسدٌة، مع تعلٌق كل تلك الجرابم على مشجب "الجماعات  االختطاؾ، و صفٌت عن طرٌق

ابم! فبعد االنقالب كانت أولى العملٌات السرٌة اإلسالمٌة" دون أن تشكل أٌة لجنة للتحقٌق فً هذه الجر

( هو نشر "قابمة سوداء" مزعومة، بؤمر من إسماعٌل 1991التً قامت بها هذه الفرقة )مثل صٌؾ 

العماري، منسوبة إلى اإلسالمٌٌن تتضمن أسماء شخصٌات مدنٌة مهددة بالموت من طرؾ هإالء 

 اإلسالمٌٌن األبرٌاء براءة الذبب من دم ٌوسؾ!

عمر مرابط ضابطً دٌوان  لقد كانت هذه القوابم )المعدة من طرؾ النقباء عز الدٌن عوٌس و

 أرقام سٌاراتهم! و كذلك عناوٌن سكناهم و إسماعٌل العماري( تتضمن كذلك أسماء بعض العسكرٌٌن، و

 مترددٌن، والهدؾ من نشر هذه القوابم المزورة )الملفقة( هو تؤكٌد الشعور بالخوؾ لدى بعض األعٌان ال

بالفعل فلقد تحقق هذا الهدؾ حٌث اعتقد  جعلهم ٌتحولون كلٌة إلى المعسكر المناهض لإلسالمٌٌن، و

أصبحوا مناصرٌن بدون تحفظ لعصابة  الكثٌر من المثقفٌن أنهم كانوا بالفعل مهددٌن بالموت، و

 سٌاسة " كل أمنً" التً كانوا ٌمارسونها بشكل رهٌب! الجنراالت و

القرابن كانت منذ ذلك الوقت قد أقنعتنً  كذلك عدد آخر من المإشرات و ذه القابمة، وإن أصل ه

التً مست العدٌد من المثقفٌن  بؤن تلك الموجة من االؼتٌاالت المنسوبة تلقابٌا إلى اإلسالمٌٌن، و

بالتالً من  تتماشى مع نفس المنطق، و 1993المناهضٌن لإلسالمٌٌن ما بٌن شهري مارس وجوان 
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على سبٌل المثال ال الحصر فقد اؼتٌل خالل هذه  لمحتمل جدا أن تكون مدبرة من نفس األشخاص وا

جٌاللً الٌابس وزٌر  ( وCNSAعضو مإسس لـ )ل.و.إ.ج/ و (CCNالفترة حفٌظ سنحدري عضو)م.إ.و/

"( SMكان ٌعطً كذلك دروسا فً مدرسة الـ"أ.ع/ ( )وINESGمدٌر )م.و.د.إ.ش/ سابق للتعلٌم العالً، و

الطاهر جاووت مدٌر أسبوعٌة "القطٌعة"،  و (CCNالهادي فلٌسً طبٌب فً القصبة، عضو فً )م.إ.و/ و

محمد بو خبزة الذي  األستاذ محفوظ بوسبسً عضو لجنة البحث عن الحقٌقة فً مقتل الطاهر جاووت و

ن له مصلحة فً (، فمINESGكان قد خلؾ جٌاللً الٌابس بثالثة أشهر بعد ذلك على رأس )م.و.د.إ.ش/

كذلك جٌاللً الٌابس رجل  قتل الهادي فلٌسً الطبٌب الذي كانت عٌادته دابما مفتوحة لفقراء القصبة؟ و

الذي استطعت أن أقدر قٌمته من خالل المحاضرات التً كان ٌلقٌها فً مدرسة  فً منتهى الجد و

هل كانت تقلق اإلسالمٌٌن أكثر من أجراء النظام؟ إن الشًء  (؟ كتابات الطاهر جاووتSMالـ)أ.ع/

 المإكد هو أن ممثلً "المجتمع المدنً" أصبح عندهم منذبذ سبب معقول جدا لمعارضة "مجانٌن هللا" و

تؤٌٌد مخطط العسكر بدون تحفظ، أما اآلخرون الذٌن ظلوا ٌشكون فسٌدفعون أعمارهم ثمنا لذلك مثل 

 .1994دٌسمبر  3ذي اؼتٌل فً الصحافً سعٌد مقبل ال

 1993لٌس من الصدفة بمكان أن تتم فً آخر أكتوبر  هكذا ٌتواصل السقوط فً الجحٌم و و

-Jeanعملٌة اختطاؾ "حقٌقٌة مزٌفة" لثالثة موظفٌن بالقنصلٌة الفرنسٌة فً الجزابر)جان كلود 

Claudeمٌشال تٌفٌنٌون  ، وMichéle Thévenotآلٌن فرٌسًٌ  ، وAlain Fressier )85  قد  و

أعطى المختطفون آخر إنذار لتخوٌؾ األجانب كً ٌؽادروا الجزابر حتى تتواصل "الحرب القذرة" فً 

 بدون أي شهود مقلقٌن أو محرجٌن. دابرة مؽلقة بعٌدا عن أنظار األجانب و

 

  

بمناسبة عطلتً السنوٌة أدٌت زٌارة مجاملة لضباط  1994أثناء إقامتً بالجزابر فً ٌولٌو 

 كم كانت دهشتً عظٌمة حٌن علمت أن الموجودٌن فً مركز عنتر، و (DCEمصلحة البحث فً )م.ج.م/

 االختطافات، االعدامات بدون محاكمة للمشتبهبٌن "األعمال البطولٌة" لقدماء وحدتً توجد االؼتٌاالت، 

 

 ( بتدبٌرها فً الفصل التاسعDRSسؤعود إلى هذه القضٌة التً قام )ق.إ.أ/( 34
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دون أن أبحث عن ذلك بؤن "فرق الموت" الذابعة الصٌت كانت  فً كونهم إرهابٌٌن، كما علمت أٌضا و

أثرا عمٌقا إثر زٌارتً لمركز عنتر فً ذلك الٌوم. فً الواقع حقٌقة فظٌعة! مشهدان اثنان تركا فً نفسً 

الذٌن كانوا تحت مسإولٌتً قبلها بسنتٌن مراهقٌن خجولٌن، أصبحوا  86أولهما هو رإٌة الضباط الشبان

 ٌهللون لفكرة الذهاب إلى سٌدي موسى "لشبك" أحد اإلسالمٌٌن المسلحٌن، و "وحوشا" ٌبتهجون و

قتله" إن هو حاول المقاومة! اعترؾ أننً لم أصدق نفسً. فهل  ه "وٌنتظرون بفارغ صبر الذهاب إلٌقاف

كانوا مخدرٌن؟ كل ما أستطٌع أن أقوله هو أن ذلك السلوك لم ٌكن طبٌعٌا أمام هذا الموقؾ الؽرٌب الذي 

حالة أخرى مماثلة وقعت فً  ال ٌصدق، لم أستطع أن أمسك نفسً عن إجراء مقارنة بٌن هذه الحالة و

األمر )الذي ألؽً بخمس أو عشر دقابق قبل انطالق عملٌة  (DCEندما أعطانا )م.ج.م/ع 1991مارس 

بصفتً مكلفا بتنظٌم هذه العملٌة فقد  ( وFISالتنفٌذ( بإلقاء القبض على أعضاء مجلس الشورى للـ )ج.إ.إ/

لكل واحد من  (SRAشكلت مجموعة من خمسة عناصر، على رأس كل واحدة منها ضابط من )م.ب.ت/

لم ٌعلم  قد كان األمر ٌتعلق بعملٌة فً ؼاٌة السرٌة، و ( المطلوب القبض علٌه. وFISدة الـ )ج.إ.إ/قا

تلقً  كان علٌهم االنتظار حتى منتصؾ اللٌل، و الضباط بهذه العملٌة إال فً الساعة التاسعة مساء، و

فً انتظار ساعة  ة، وبعد أن علموا بالمهم للشروع فً التنفٌذ، و (DCEإشارة االنطالق من )م.ج.م/

متعودا على  شاحبة، مع أن العدٌد منهم كان محنكا و الصفر كانت العدٌد من وجوه الضباط منقبضة و

هذا النوع من العملٌات، بل إن بعض الضباط ترجونً أن أعفٌهم من المشاركة فً هذه العملٌة متذرعٌن 

 فسً لّما علموا بعدها بإلؽاء العملٌة كلٌة.الصحة...ال ٌمكن تصور ارتٌاحهم الن العابلة، و بالسـن، و

الشبان ٌشوقون ( SRAبعد ثالث سنوات من ذلك التارٌخ أصبح ضباط الـ)م.ب.ت/ فً حٌن أنه و

باألحرى لم ٌعد  الذهاب فً رحلة "صٌد اإلرهابٌٌن"، لم ٌعد للحٌاة معنى بالنسبة إلٌهم و للمخاطرة و

القول أنه قد صعب علً لحظتها أن أتقبل هذا التحول الحاصل ٌتعٌن علً  للحٌاة أٌة قٌـمة لدٌهم، و

 كذلك التهدٌدات و عللته "بؽرٌزة حب البقاء" أمام الضؽط الذي كانوا ٌتعرضون له و الشبان و لهإالء

 

 بعد أحداث جوان ، ألنه و1992و 1991( بالضباط برتبة مبلزم أول المتخرجٌن من دفعتً SRAلقد تم تدعٌم )م.ب.ت/( 34

(، أو الوحدات العاملة لؤلمن العسكري GISكان الضباط الجدد ٌحولون مباشرة نحو )م.ت.خ/ ، تم التعجٌل فً مدة التكوٌن و1991

 .( فً النواحً العسكرٌة األخرىCRIرون جدا أولبك الذٌن التحقوا بمراكز )م.ب.تق/ذنا و –فً العاصمة 
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 87التً كانوا ٌعاٌشونها ٌومٌا!األخطار 

اجؤة الثانٌة التً أدهشتنً حقا فهً أن أعلم بؤن جمال زٌتونً المعتبر من أخطر عناصر أما المف

بمحض  ( فً دالً براهٌم! وDRSبكل حرٌة داخل أحٌاء )ق.إ.أ/ ( ٌتجول بكٌفٌة عادٌة وGIAالـ)ج.إ.م/

 توفٌق.  الصدفة علمت أنه ٌعمل لحساب الثالثً كمال عبد الرحمان، إسماعٌل العماري و

 (SRAهو الربٌس الجدٌد لـ )م.ب.ت/ ت أتحدث مع الرابد رشٌد بتشٌن المدعو زٌاد، ولقد كن

عندما طلبه كاتبه مخبرا إٌاه بؤن أحدا ٌرٌد أن ٌراه، فصرخ بكل عصبٌة أمامً بؤنه ال ٌرٌد أن ٌقابل 

فً  ألنه لم ٌكن لدٌه أٌة تعلٌمة محددة ٌعطٌها له، فبنص كالمه ٌرفض "أن ٌثق "عمٌال إسالمٌا" و

بكل حٌرة سؤلت بعد ذلك المقدم فرٌد ؼبرٌنً الذي خلؾ الرابد عمار ڤطوشً على رأس  أصولً" و

أن هذا البابع السابق  ( فباح لً أن هذا العمٌل لم ٌكن شخصا آخر ؼٌر جمال زٌتونً، وCPO)م.ر.ع/

صمة( قد جند فً للدجاج )الذي كان ٌمون عابالت الضباط الساكنٌن فً الحً العسكري بشوفالًٌ فً العا

هو اآلن بصدد اجتٌاز  ( وGIA( لٌصبح أمٌرا للـ)ج.إ.م/DRSمن طرؾ )ق.إ.أ/ 1993مستهل سنة 

 من خالل نص ألفاظه كان األمر ٌتعلق بـ"قطع رأس المقاومات اإلسالمٌة الحقٌقٌة" )و "دورة تكوٌن" و

ٌة المروٌة من طرؾ ربٌس سؤعود إلى حالة زٌتونً فً الفصل التالً( حٌنها لم أعرؾ إال نصؾ القض

 ظننت وقتها أنه ٌرٌد أن ٌدهشنً فقط! (، وCPO)م.ر.ع/

عندهم دابما مٌل  -وتلك هً حالته –( SMإن ضباط الصؾ الذٌن ٌتمكنون من "النفاذ" إلى الـ)أ.ع/

 نحو المبالؽة لتعوٌض شعورهم بالنقص، بصنابع أو مفاخر أكثر أو أقل خٌالٌة لتبرٌر ترقٌتهم االجتماعٌة

 بما أن الرابد زٌاد لم ٌنطق اسم جمال زٌتونً، فقد اعتقدت أوال أن األمر ٌتعلق "بؤمٌر" من المهنٌة. و و

 

هكذا، صرح لً الجنرال  المعٌار المتبع، و لكن شهادات أخرى ستإكد لً فٌما بعد بؤن هذه الوحشٌة أصبحت هً القاعدة و و( 34

أمٌن عام سابق لوزارة الدفاع الوطنً)خلفه الجنرال خالد نزار  للدرك الوطنً ، و هو قابد سابق ، و1995مصطفى شلوفً فً ماي 

أخبلقه اإلنسانٌة ، إنه كان ٌعثر كل ٌوم على جثث  إلسبلمٌٌن )مرماة(  هوضابط ال ٌمكن الشك فً مشاعره و فً هذا المنصب( و

أّتصل هاتفٌا بالجنرال توفٌق لٌقول له بؤن "ٌرمً ]جثثه[ أن هذه الوضعٌة توقّفت مباشرة بعد أن  بالقرب من إقامته فً بوشاوي و

 بعٌدا ".
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عند  و 88لكن مع األسؾ أن هذه المعلومة قد تؤكدت لً فً الٌوم نفسه من عدة مصادر أمراء الحً، و

 المرعب قلت فً نفسً : "ٌا إلهً إنه الفقدان المطلق للضمٌر!" و اطالعً على هذا الواقع المفزع و

 هما على المالزم أول عبد العزٌز جرافً )و مع الرابد جعفر خلٌفاتً و -جزبٌا–تعلٌقا على هذه القضٌة 

"(الحظت أن كلٌهما كانا ٌشاطراننً CPO"م.ر.ع/ نابب ربٌس مصلحة االستؽالل بـ التوالً: ربٌس و

تعبٌرا عن موافقتهما  و الرأي عندما قلت لهما بؤن :" هذه المخاطرة من شؤنها أن تذهب بنا بعٌدا جدا!"

 عجزهما عن فعل أي شًء، قال لً جعفر ببساطة "إنه ظلم!"  على كالمً، و

 حقٌقة إن الذي اكتشفته فً ذلك الٌوم قد ترك أبلػ األثر فً نفسً.

  

  

( ببن عكنون الذي ٌسٌره CPMI)م.ع.ر.ب/ إن مفاجؤتً كانت أكبر من كل سابقاتها عندما زرت

داٌة الثمانٌنٌات فً عنابة، وقد أصبح المقدم عثمان طرطاڤ المدعو "بشٌر" لقد عرفت هذا الضابط فً ب

وقتها صدٌقا )كان ٌسكن شقة فً حً جاٌبوت بما ال ٌزٌد عن عشرة أمتار من الحً العسكري حٌث 

( القالبل الذٌن ٌطبقون تعلٌماتً حرفٌا، كما كانت تقارٌره BSSكنت أسكن( لقد كان من رإساء )م.أ.ق/

بٌن  1989-1987رٌرها الجٌد. وحتى مناوشات التً ٌوجهها إلً خالٌة من األخطاء، نظرا لتح

لم تإثر فً صداقتنا ألنه وعلى العكس من العدٌد من الزمالء لم  (DCSA)م.م.أ.ج/و (DGPS)م.ع.و.أ/

 (DCSA)م.م.أ.ج/( وDCEأو )م.ج.م/( DCSA)م.م.أ.ج/و (DGPSأكن أجري أي تمٌٌز بٌن )م.ع.و.أ/

بالرؼم من الحواجز القابمة فإن  لذلك و الدولة لٌس إال. و فٌما بعد ألننً كنت أنطلق من مبدأ كونً اخدم

محمد بوزٌت المدعو ٌوسؾ، أو بلبحري  كعثمان طرطاڤ و (DCSA)م.م.أ.ج/العدٌد من مسإولً 

 المدعو فارس بقوا كلهم أصدقاء.

 

كٌؾ ٌمكن لـ"األمٌر  هم لماذا و، عندما صرح لً مبلزم شاب تم تحوٌله تحت إمرتً فً بون، أنه ال ٌف1994كذلك فً نهاٌة  و( 33

بالرؼم من أنه مبحوث عنه فً كامل التراب الوطنً، أن ٌتجول على راحته داخل أسوار المركز  ("، وGIAالوطنً للـ)ج.إ.م/

(، DRSفً مكاتب )ق.إ.أ/ 1994(، فإذا كان زٌتونً قد شوهد خبلل فترة طوٌلة من صٌؾ DRSالعسكري بدالً براهٌم، مقر)ق.إ.أ/

كانوا ٌعلمون جٌدا من ٌدبر  ( "تنشط" لصالح السلطة، وGIA( لم ٌكونوا ٌجهلون أن الـ)ج.إ.م/DRSفهذا ٌعنً أن معظم ضباط )ق.إ.أ/

 تلك الجرابم ضد المواطنٌٌن المدنٌٌن...
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الجوسسة  ( فً بداٌة الثمانٌنٌات مقرا لمدٌرٌة الوقاٌة االقتصادٌة وCPMIلقد كان )م.ع.ر.ب/

ألحق مركز بن  (DCSA)م.م.أ.ج/ - (DGPSبعد التقسٌم الحاصل )م.ع.و.أ/ األمن الداخلً. و المضادة، و

 عكنون بهذه المدٌرٌة األخٌرة.

( ٌهتمون باإلسالمٌٌن CPMIكما كنت قد ذكرت من قبل، فإنً أعرؾ أن إطارات )م.ع.ر.ب/ و

 ٌقومون بالدورٌات لٌال، ولو أن مهمتهم كانت عسكرٌة محضة( ألن ضباطً الذٌن  )حتى و 1990منذ 

( أخبرونً فً العدٌد من المرات أنهم FISالذٌن كانوا ٌوزعون "البٌانات المزورة" المنسوبة للـ )ج.إ.إ/

هم ٌكتبون على الجدران شعارات "إسالمٌة " فً  ( وCPMIكثٌرا ما باؼتوا زمالبهم من )م.ع.ر.ب/

هو  هو ما أكده لً الرابد بلبحري، و ببر خادم، )والقبة،  األحٌاء الساخنة فً العاصمة، كباش جراح، و

ٌعٌن ملحقا عسكرٌا فً  ( قبل أن ٌخلفه عثمان طرطاڤ، وCPMIصدٌق لً كان على رأس )م.ع.ر.ب/

 القاهرة(

( CFT( الملحقٌن ب)ق.ق.بر/DRS، أثناء جلسة عمل مع مسإولً )ق.إ.أ/1992فً مارس سنة  و

تومٌات )الذي كان ٌحضر تقرٌرا عن العسكرٌٌن "ذوي المٌول هو عمر  بعٌن النعجة باح لً أحدهم و

هو أن العقٌد كمال عبد الرحمان قد أعطى تعلٌمات لعثمان طرطاڤ بؤال ٌقدم  اإلسالمٌة"( بسر مدهش، و

حٌث أنه بمجرد أن ٌلقى  "اإلسالمٌٌن المٌإوس منهم" إلى العدالة ! مضٌفا أن عملهم هكذا أصبح مٌسرا.

المً خطٌر ٌقضى علٌه باصطناع أي حجة كالدفاع عن النفس من طرؾ الحارس، القبض على أي إس

أو محاولة الهروب من طرؾ الموقوؾ أو اختالق أٌة ذرٌعة من الذرابع. وأعترؾ أننً قد صعب علً 

تصدٌق كالم مثل هذا لحظتها. زٌادة على أننً لم أذهب بعٌدا فً بحثً للتؤكد من ذلك، ألنه لم ٌسبق لً 

نً أي شخص آخر وقتها بمثل هذه التصرفات، ؼٌر أنه مع األسؾ الشدٌد قد تؤكد لً ذلك كله أن أخطر

هو أبعد مما ٌمكن أن ٌتصوره إنسان ألنً رأٌت ذلك كله وسمعته بنفسً أثناء زٌارتً  فٌما بعد، و

 . لقد كان حقا شٌبا فظٌعا!! فؤثناء حدٌثً مع المقدم عثمان1994( فً ٌولٌو CPMIلـ)م.ع.ر.ب/

قد كون بؤمر من العقٌد كمال عبد الرحمان وحدة "مؽاوٌر"  1992من بداٌة  طرطاڤ عرفت أنه و

تدعى "وحدة عملٌات" مكلفة لٌس بقتل المشتبه فٌهم فحسب، بل كذلك بإرهاب عابالت اإلسالمٌٌن فً 

ن األصولٌٌن من خالل أقواله:" لقد كانوا ٌقطعون سبل الدعم ع األحٌاء التً كانت تعتبر معاقل لهم. و

الذٌن ال ٌنبؽً أن ٌجدوا أي مؤوى لدى أقاربهم"، كانت هذه الوحدة مشكلة من عدة مجموعات تتكون كل 

 واحدة من خمسة إلى عشرة عناصر متزٌٌن ببزات "أفؽانٌة" وٌحملون لحًى عمرها حوالً عشرة أٌام، و

ٌتوس، سٌدي موسى، مفتاح...الخ فً منتصؾ اللٌل ٌذهبون إلى األحٌاء "اإلسالمٌة" كالشراربة، الكال

على متن سٌارات مدنٌة مموهة، الستهداؾ عابالت معٌنة، هً عابالت اإلسالمٌٌن المالحقٌن. ٌقرعون 

بمجرد أن ٌفتح الباب ٌكون كل أصحاب الدار مقّتلٌن شر  الباب صابحٌن :" افتحوا، نحن مجاهدون!" و
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ذه األفعال إلى اإلسالمٌٌن أو إلى حرب األشقاء التً فً الٌوم التالً تنسب الصحافة الوطنٌة ه قتلة! و

بلؽت الحصٌلة الٌومٌة لهذه التعدٌات ما بٌن عشرة إلى أربعٌن  1994-1993تمزق صفوفهم! ففً سنة 

 ضحٌة!

قد برروا هذه الحملة العقابٌة ضد "اإلسالمٌٌن المتشددٌن" بزعمهم أنها كانت بمثابة إجراء  و

( المعتقلٌن فً معسكرات الجنوب حتى ال ٌلتحقوا بالجبال FISن مع الـ )ج.إ.إ/"وقابً" ٌستهدؾ المتعاطفٌ

التخلص فً نفس الوقت من  لكن األمر ٌتعلق على الخصوص بإرهاب السكان، و بعد إطالق سراحهم، و

 ٌخشى استفادتهم من "مجامالت " العدالة. اإلسالمٌٌن المقتنعٌن الذٌن ٌرفضون التعاون مع األجهزة، و

د صرح لً المقدم طرطاڤ هكذا :"ماذا ٌفٌد تقدٌمهم إلى العدالة إذا كانوا سٌطلق سراحهم بعد ق و

لذلك فبمجرد أن ٌسقط أحد بٌن أٌدٌنا ال ٌتعرض  ثالثة أو ستة أشهر لٌعودوا إلى التحرش بنا من جدٌد! و

أننا نساعد الدولة على توفٌر األموال" ٌا لالستهتار! بكل صدق لقد  للذهاب إلى السجن! ها أنت ذا ترى

اهتزت مشاعري من األعماق، إن محدثً لم ٌعد ذلك النقٌب بشٌر الذي عرفته فً قسنطٌنة، لطٌفا، 

 خدوما، خلوقا، إنسانٌا بل كان أمامً المقدم طرطاڤ المتحول إلى وحش ضار، إلى طافر.

الجذري الحاصل لهذا الشخص! هاهً ذي نتابج "خطة العمل"  صعب علً أن أصدق هذا التحول

الشقاق فً قلوب  ، لقد كان هدفها نشر الحقد و1990التً أعدها مستشارو خالد نزار فً أواخر سنة 

الجزابرٌٌن، تقسٌم الشعب للتمكن الجٌد من تملك الرٌع واالستحواذ على مقدرات الوطن دون أي منازع 

 أو محاسب!

من ذلك ٌعترؾ الجنرال نزار ذاته فً مذكراته بارتكاب "أخطاء" معتبرا تلك بعد سنوات  و

"التجاوزات" باألمر العادي، لكن الطابع التنظٌمً لتلك الجرابم ٌمنع إدراجها بؤٌة صفة من الصفات فً 

 عداد "االنحرافات" المنعزلة.

لجزابر إلى أٌن؟" ( تذكرت جملة المرحوم محمد بوضٌاؾ "اCPMIعند مؽادرتً لـ)م.ع.ر.ب/ و

عندما دخل فً المعارضة داخل النظام( ألننً لم أكن أتصور  1963هو عنوان كتاب له صدر سنة  )و

( التً ستسلح هً GLDلكن ٌوجد كذلك المٌلٌشٌات )ج.د.ذ/ أن الشرطة والدرك ٌقومون بهذه األعمال، و

تاركا الساحة لقانون الؽاب، قانون  قد انفلت الوضع بعد ذلك واستحال التحكم فٌه سنوات طوٌلة أٌضا، و

 األقوى !

حكاٌات ابتزاز المال، االؼتصابات، االؼتٌاالت، تصفٌات الحسابات، اللصوصٌة، كل ذلك كان مع 

 هو ذا العمل الجلٌل و األسؾ حقٌقة!! لقد ترك الشعب البسٌط ٌواجه مصٌره لوحده دون أٌة حماٌة، ها

 مناصرٌهم. كمال، و إسماعٌل و خٌالء الثالثً توفٌق و اء وكبرٌ اإلنجاز العظٌم الذي ٌمثل زهو و
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مهمة فٌما ٌخص فرق الموت التً كان  بعد سنوات من ذلك تحصلت على معلومات محددة و و

 (.CPMIٌقودها بشٌر طرطاڤ من مكتب )م.ع.ر.ب/

" التقٌت بإحدى البلدان األروبٌة بالنقٌب حسن أوڤنون المدعو "هارون 2002ففً شهر ٌولٌو 

اشتهرت  ( الحركة التً كشفت عن العدٌد من الحقابق، وMAOL)ح.ج.ض.أ/ضابط منشق عضو

قد فضحت فٌه جرابم سلطة  و( /http://www.anp.org) 1997بموقعها على اإلنترانٌت الذي أنشا سنة 

 العسكر فً الجزابر.

( CPMI)عمل فً )م.ع.ر.ب/ 1990حتى سنة  (DCSA/)م.م.أ.جلقد كان هارون فً منصبه فً 

 إنسحابهتحت أوامر المقدم طرطاڤ( ثم شؽل بعد ذلك منصبا استخبارٌا فً سفارة الجزابر ببارٌس حتى 

على مستوى  1992. لقد أكد لً إذن وجود جماعات الرعب التً شكلت منذ 1995سنة 

" ٌشٌر 1" )رقم "192ت تحت اسم "وحدة حسب قوله فإن "فرق الموت" هذه عٌن ، و(DCSA)م.م.أ.ج/

 قد شكلها الجنراالت أصحاب القرار، و هو سنة االنقالب( و و 1992" ٌشٌر إلى 92إلى ٌناٌر ورقم "

كانت مهمتها األولٌة تتمثل فً "تحٌٌد" كل ضباط الجٌش  عهدوا بها إلى العقٌد كمال عبد الرحمان. و

" تتكون من عناصر 192قد كانت هذه " الوحدة  الذٌن ٌعارضون توقٌؾ المسار االنتخابً. و

 ( وANPمدعّمة بمؽاوٌر مظالت من القوات الخاصة لـ)ج.و.ش/ ( ببن عكنون، وCPMI)م.ع.ر.ب/

( إلى وحدة مكافحة حرب العصابات مكلفة على الخصوص باختراق 192بسرعة تحولت هذه الوحدة )

عملٌة فرار، أو تسرٌب ضباط صؾ "بؽطاء" التنظٌمات اإلسالمٌة )بواسطة أحد التاببٌن باصطناع 

عٌن الدفلى  المعارضٌن اإلسالمٌٌن، على الخصوص فً المدٌة و مطاردة المقاومة المسلحة و مدنً( و

رفع معنوٌاتهم بواسطة العدٌد من االمتٌازات المتنوعة:  قد كان ٌتم تشجٌع "المرتزقة الجدد" و و

)الكثٌر من ضباط الصؾ هإالء وجدوا أنفسهم الٌوم برتبة تسرٌع الترقٌة فً الرتب  عالوات، تقدٌم و

رابد بل حتى عقٌد!( السكن، السٌارة، التجارة، االستفادة التامة من عدم المعاقبة عند القٌام بؤعمال ضد 

القانون )االتجار فً الممنوعات، استهالك المخدرات، االؼتصاب...( أو عندما ٌسرقون األموال أو 

 ء ثمٌنة أثناء القٌام بالتفتٌش.الحلً أو أٌة أشٌا

حسب أوڤنون فإن "فرقة الموت" كما كانت تسمى هذه الفرقة عموما )من طرؾ العسكر  و

ن التً نسبت إلى ٌالمورطٌن فً الحرب ضد اإلرهاب( تكون مسإولة عن العدٌد من اؼتٌاالت المدنٌ

( كما تكون فرقة 1993 أوت 21 ، قاصدي مرباح1992جوان22اإلسالمٌٌن )كمحمد بوخبزة فً 

 ( و1994 نوفمبر 13قتٌال فً 49الموت هذه مسإولة عن المجازر المرتكبة ضد السجناء فً برواڤٌة )

( كٌؾ ٌمكن تفسٌر ذهاب العدٌد من ضباط 1995فبراٌر  21قتلى فً 109) سركاجً

http://www.anp.org/
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الهٌجان القاتل، القوات الخاصة بالذات( بعٌدا فً  ( وDRS( )خاصة التابعٌن لـ )ق.إ.أ/ANP)ج.و.ش/الـ

 خرق القانون؟  و

هً تتمثل فً تورٌط الضباط إلى  إن الطرٌقة المتبعة من الجنراالت "أعضاء العصابة" بسٌطة و

الخروقات إلى درجة ٌصبحون معها  أقصى مدى ممكن )تورٌطهم كل ٌوم أكثر فؤكثر فً التعدٌات و

نؾ( أو إفسادهم إلى درجة ٌصبح معها الخروج من دوامة الع ؼٌر قادرٌن على الرجوع إلى الوراء و

تحكم على كل اإلطارات  الدفاع عن النظام ٌساوي الدفاع عن مصالحهم الخاصة. إنها دوامة تلزم و

 المشاركة فً العملٌة بالتضامن مع رإسابهم المجرمٌن. 

 

  

المستلهمة تقلٌدٌا من " المدرسة الفرنسٌة" فً هذا لكن هناك شكل آخر من فرق الموت 

االختصاص، قد استخدمت كذلك من طرؾ " عصابة ٌناٌر " فمنذ سنوات الخمسٌنٌات خلقت أجهزة 

هً جماعة مدنٌة مزعومة قتلت العدٌد من المناضلٌن المناهضٌن  المخابرات الفرنسٌة " الٌد الحمراء" و

من طرؾ  1970لقد طبق هذا النموذج من جدٌد فً سنوات  و لالستعمار فً بالد المؽرب العربً،

دكتاتورات أمرٌكا الالتٌنٌة )البرازٌل، الشٌلً، قواتٌماال، األرجنتٌن...( تحت تسمٌات مختلفة)"الثالثً أ 

Triple A مانونٌجرا" ،"Mano negraم.ش.ج.ح/ "، الخ( و(فً الجزابر ستكون خصوصا لـOJAL )

ٌة الحرة( التً وقعت أولى عملٌاتها المزعومة كمنظمة مدنٌة سرٌة مناهضة )منظمة الشبٌبة الجزابر

 ( تنشط بصفة خاصة فً شهري مارس وOJAL)م.ش.ج.ح/ لقد بدأت و 1993لإلسالمٌٌن فً نوفمبر 

دابمة فً الجزابر  لكن نسبت إلى نفسها عشرات االؼتٌاالت التً تركت بصمات دامٌة و و 1994أفرٌل 

هاكم مثاال واحدا من بٌن العدٌد من األمثلة عن تعدٌاتها: ٌوم  بوفارٌك، و الشلؾ و البلٌدة و العاصمة و

 اكتشفت فً عٌن النعجة جثث خمسة شبان مقتولٌن تحمل رسالة من توقٌع 1994أفرٌل  11

ضحٌة  ( تقول: " هذا هو المصٌر الذي ٌنتظر أولبك الذٌن ٌساعدون اإلرهابٌٌن" وOJAL)م.ش.ج.ح/

اإلرشاد، رجل  ( هو محمد بوسلٌمانً ربٌس الجمعٌة الخٌرٌة اإلصالح وOJAL)م.ش.ج.ح/لـ أخرى

هو عكس الشٌخ محفوظ نحناح قد رفض  الذي سبق أن تحدثت عنه )و نزاهته، و محترم جدا الستقامته و

الدعوة إلى إسالم عادل،  الدخول فً المعترك السٌاسً، مفضال تكرٌس نفسه للتربٌة اإلسالمٌة و
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( الذٌن ظلوا ٌبحثون DRS)ق.إ.أ/قد كان ٌمثل بذلك التوجه خطرا على جنراالت  سلمً و متسامح، و

  .دوما عن كل ما من شؤنه أن ٌشوه صورة اإلسالم الحقٌقً لتبرٌر حربهم ضد األصولٌٌن...(

 23قد وجد مذبوحا فً  من مقر سكناه بالبلٌدة. و 1993نوفمبر  26لقد اختطؾ بوسلٌمانً فً 

فً  ( كالهما وGIA( والـ)ج.إ.م/OJALمن العجٌب المرٌب أن ٌتبنى كل من )م.ش.ج.ح/ . و1994ٌناٌر 

طبعا لم ٌجر أي تحقٌق فً هذه  االثنان من صنع "النظام" و وقت واحد عملٌة االختطاؾ هذه، )و

إلى حد الساعة التً ظل مرتكبوها  الجرٌمة شؤنها شؤن الجرابم األخرى المرتكبة على امتداد السنوات. و

( عن OJAL)م.ش.ج.ح/على حقٌقة أصل  1995دون عقاب من عدالة األرض! لقد اطلعت فً سنة 

العقٌد محمد بن عبد هللا  (CC/ALAS-)ل.ت.ع.م.ت طرٌق ضابط كان ضمن القوات الخاصة التابعة لـ

ما بعد مركز الذي سٌر فٌ أثناء إدارة حالة الحصار، و 1991الذي كان ٌعمل تحت أوامري فً جوان 

الذي كان ٌعبر من خالله اإلسالمٌون الموقوفون قبل  )و 1992االستقبال فً اللٌدو ابتداء من فبراٌر 

إرسالهم إلى معسكرات الجنوب( لقد شارك هذا الضابط بفعالٌة فً " صٌد األصولٌٌن" على رأس وحدة 

اشرة من الجنرال محمد العماري( هذا ٌعنً أنها تتلقى األوامر مب ")و (CC/ALAS-تابعة لـ)ل.ت.ع.م.ت

 بالبلٌدة. (CTRI)م.إ.ب.ت/تتعاون على نطاق ضٌق مع  ( معا"، وDRSو)ق.إ.أ/

أرسل إلى ألمانٌا فً دورة تربص، وكنت حٌنها فً منصبً ببون مكلفا بمتابعة  1995فً  و

"إنجازاته". لقد متربص الجٌش، فكنت استقبلته إذا بانتظام فً مكتبً حٌث لم ٌكن محرجا لٌحكً لً عن 

( إحدى فرق الموت التً خلقها OJALكان هذا العقٌد ٌتبجح أمامً بكونه أحد مسإولً )م.ش.ج.ح/

لقد شارك بكٌفٌة مباشرة فً تعدٌات كثٌرة تحمل إمضاء  و 89( بمبادرة من الجنرال توفٌقDRS)ق.إ.أ/

قد  الشبلً...و بنً مراد و دة وقام بهذه المهمة البابسة فً كل من البلٌ و (OJAL)م.ش.ج.ح/هذا االسم

 و اعترؾ لً بؤن العناصر التً ٌقودها كانوا ٌضعون األقنعة على وجوههم أثناء القٌام بالعملٌات )

 أو ٌتنكرون (،OJAL)م.ش.ج.ح/الجسارة حمل معه " قناعه" إلى ألمانٌا!!( التً تنسب الحقا إلى  بمنتهى

 

( بالبلٌدة من CTRIهو ما سٌإكده المساعد السابق عبد القادر تٌؽة، فً شهادة مكتوبة اطلعت علٌها، وقد كان ٌعمل بـ )م.إ.ب.ت/ و( 33

( هً من اختراع مساعد OJALفرصة للحدٌث عنه الحقا( :" إن هذه التسمٌة )م.ش.ج.ح/ال)ستكون لً  1998إلى  1993سنة 

( للناحٌة العسكرٌة األولى، ولقد أوجد حروؾ CTRIظ علواش، وهو العقل المدبر فً )م.إ.ب.ت/العقٌد مهنة جبار، النقٌب عبد الحفٌ

االختزال لهذه المنظمة المستعارة الوهمٌة، بل وأمر كذلك المصلحة القضابٌة بالصاق مناشٌر باسم هذا التنظٌم على جدران المدن، 

حٌة العسكرٌة األولى قامت المراكز األخرى الموجودة على التراب الوطنً ( بالناCTRIفابتداء من هذه التجربة األولى لـ )م.إ.ب.ت/

باتباع نفس الطرٌقة للقتل ودفع التهمة عنها رسمٌا. وكانت مصالح األمن والدرك الوطنً المطلعة بالطبع على الوقابع، تتكفل بجمع 

 دفنها كل صباح. الجثث و
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لدعم أقواله باألدلة ذكر لً كذلك وقابع  اؼتٌاالت و كذلك فً هٌبة إسالمٌٌن للقٌام بعملٌات اختطاؾ، و

منسوبة إلى اإلسالمٌٌن تفرض حضر التجول  1994أخرى مستحدثة كتوزٌع بالؼات كاذبة فً ربٌع 

عٌن الدفلى ابتداء من الثامنة مساء. لتمكٌن المظلٌٌن الذٌن ٌقودهم من القٌام  المدٌة، و فً البلٌدة و

استطعت أن أتؤكد الحقا من أن كل ما ذكره لً العقٌد بن عبد هللا كان  لقد بعملٌاتهم بدون حرج! و

الذي  1994مارس  19( فً OJAL)م.ش.ج.ح/تؤكدت كذلك من صحة البالغ الذي وزعه  صحٌحا! و

بعد ٌومٌن من  امرأة تقتل من طرؾ اإلسالمٌٌن و لٌتضمن التهدٌد بقتل عشرٌن امرأة متحجبة مقابل ك

فً  آخر أعلنوا فٌه أن أي شرطً أو عسكري ٌقتل من طرؾ اإلسالمٌٌن سٌثؤر له. وذلك أصدروا بٌانا 

شابا مقتولٌن بالرصاص فً البلٌدة، بعد حملة مداهمات لٌلٌة  14الٌوم التالً من هذا البالغ الثانً وجد 

جود زٌادة على ذلك فقد سجلت الصحافة و شرطٌٌن و 6قام بها مظلٌو بن عبد هللا، فً أعقاب اؼتٌال 

 22-19وادي الفضة)والٌة شلؾ( فً الفترة ما بٌن  جثة ملقاة فً شوارع كل من مدٌنتً البلٌدة و 152

 . 1994مارس 

 وضعت حدا لهذه العقوبات و 90قد كشؾ لً العقٌد بن عبد هللا كذلك أن القٌادة العسكرٌة  و

ا تحفظهم من مواصلة هذا العمل المعاملة بالمثل التً تتم باسم هذه المنظمة، ألن بعض الضباط قد أبدو

التً ستتولى القٌادة ( GLD)ج.د.ذ/خاصة ألن هذه المهمة سٌعهد بها قرٌبا إلى أعضاء  القذر، و

 تؤطٌرهم. العسكرٌة تسلٌحهم و

قد  (، وDRS( كمنظمة لم توجد على اإلطالق، فهً من اختالق)ق.إ.أ/OJAL)م.ش.ج.ح/إن 

 نستطٌع أن نقول بؤن الربٌس الحقٌقً لـ اإلسالمٌٌن، و ضخمتها الصحافة الجزابرٌة بؽرض تخوٌؾ

الذي تتبعه  (CC/ALAS-)ل.ت.ع.م.ت( هو الجنرال محمد العماري لكونه قابد OJAL)م.ش.ج.ح/

على كل  زٌادة ( المسإولٌن عن كل هذه التعدٌات. وDRSعناصر )ق.إ.أ/ وحدات المؽاوٌر المظلٌة، و

ذلك فإن العقٌد بن عبد هللا قد أشار لً أنه إذا كان اإلسالمٌون قد اؼتالوا العدٌد من الشخصٌات السٌاسٌة 

فإن الجٌش هو اآلخر لم ٌقل عنهم فً عدد االؼتٌاالت كذلك. فقد أكد لً أن أوامر قٌادة الجٌش هً " 

 اإلسالمٌة" الرد باؼتٌال كل صحفً أو عالم أو مسإول ٌقدم الدعم للقضٌة 

 

 

 

 إبراهٌم فضٌل شرٌؾ. أظن أن األمر ٌتعلق بمحمد العماري و ، والقٌادةلقد تحدث دون تفصٌل عن كلمة ( 31
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خطا "أصحاب القرار" خطوة جدٌدة فً دعم طرٌقتهم الخاصة فً الحكم،  1994 فً أفرٌل

من ذلك تكوٌن المٌلٌشٌات  بكٌفٌة جلٌة أسالٌب قوات االحتالل الفرنسً، و مستلهمٌن أكثر فؤكثر و

كانت الفكرة تتمثل فً تورٌط السكان فً هذه  بدعوى التوصل إلى القضاء النهابً على اإلرهاب، و

قد خضع  و المقاطعات الرٌفٌة. ذرة" بدفعهم إلى المطالبة بالسالح للدفاع عن هذه القرى و"الحرب الق

هذا التكتٌك لخطة محكمة، ألن المجابهات إذا كانت محصورة بٌن الطرفٌن المتصارعٌن اللذٌن ٌتمثالن 

وادة كان اإلسالمٌٌن من جانب آخر، فإن المجتمع المدنً المستعمل كحصان طر الجنراالت من جانب، و

سٌنتهً به األمر إلى اكتشاؾ المخطط الحقٌقً لهذه الحفنة من الجنراالت، منذ تطبٌقها من طرؾ 

الجنرال شال فً حرب الجزابر األولى، فإن تكوٌن المٌلٌشٌات قد أدرج فً المخططات التقلٌدٌة لمكافحة 

 العصابات. 

كى المشكلة من المسلمٌن قام الجٌش الفرنسً بمضاعفة تشكٌل وحدات الحر 1957ففً سنة 

 الجزابرٌٌن الذٌن اختاروا عن قناعة أن ٌخدموا مشروع الجزابر الفرنسٌة سواء بسبب المصلحة و

نتٌجة لقربهم من مجاهدي جٌش التحرٌر الوطنً فقد توصلوا إلى إضعاؾ  الحاجة أو نتٌجة الخوؾ، و

 000 160عدة لجٌش االحتالل حوالً قد بلػ عدد أفراد هذه المٌلٌشٌات المسا وضعهم فً المقاومة. و

كما ٌبدو فإن جنراالتنا لم  المداشر، و ( فً القرى وGLDرجل موزعٌن بٌن "حركً مهاجم" و)ج.د.ذ/

الذي تلقنوه عن أساتذتهم  ٌخترعوا شٌبا فهم لم ٌفعلوا شٌبا ؼٌر القٌام بتطبٌق هذا األسلوب االستعماري و

قد قاموا بتطبٌقه من جدٌد بدقة متناهٌة، مع تكٌٌفه، بما ٌناسب  طبقوه منذ أكثر من أربعٌن سنة خلت و و

(" كونت رسمٌا فً GLDالظروؾ الجدٌدة. إن المٌلٌشٌات سواء تعلق األمر بـ"الباترٌوت" أو ")ج.د.ذ/

قد كانت أجورهم تدفع من مٌزانٌة وزارة  بمبادرة من العقٌد سلٌم سعدي وزٌر الداخلٌة و 1994مارس 

قد  )ثم تضاعؾ هذا العدد فً السنوات الثالث الالحقة( و 000 80عدد أفرادهم فً األول بـ  الداخلٌة. بدأ

-وضعوا تحت سلطة "قطاع العملٌات" فً والٌاتهم، )فمثال قطاع عملٌات الجزابر( ٌتبع لـ)ل.ت.ع.م.ت

CC/ALAS ج.د.ذ/(. إن(GLD)على عكس ما ٌشٌر إلٌهم اسمهم "جماعات الدفاع الذاتً". لم تكن 

ٌشاركون فً عملٌات إلى  وظٌفتهم مقتصرة على هذه المهمة فقط بل كانوا ٌقومون بنصب الكمابن و

إلى مخبرٌن ٌزودون  هكذا تحولوا إلى جنود مساعدٌن لقوات الجٌش الخاصة، و جانب الفرق الخاصة. و

ا ٌمكن مصالح قراهم، بم ( بالمعلومات االستخباراتٌة التً ٌجمعونها عن سكان أحٌابهم وDRS)ق.إ.أ/

ضبط بطاقٌاتهم بكٌفٌة مستمرة. لقد حل اإلرهاب جزءا من مشاكل النظام حٌث أن  األمن من تجدٌد و
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العدٌد من الشباب البطال، الذٌن سدت فً وجوههم منافذ الحصول على الرزق وجدوا فً االلتحاق 

 بالمٌلٌشٌات مخرجا لهم!

هكذا فباسم الدفاع عن الجمهورٌة ٌصبح  تؤطٌر. ومصالح األمن تتكفل بال ٌتكفل باإلمداد و فالجٌش

 الشبان المجّندون ٌتقاتلون مع إخوانهم الذٌن صعدوا إلى الجبال.

بعٌدا عن المساهمة فً إحالل األمن، بل العكس هو الذي حصل مع قدوم المٌلٌشٌات حٌث 

 (DCSA.أ.ج/أنجز تقرٌر من طرؾ أمن الجٌش )م.م 1997تضاعؾ العنؾ بشكل جنونً، ففً سبتمبر 

قدم فً اجتماع ضّم أهم القادة الربٌسٌٌن للجٌش بحضور الربٌس الٌمٌن زروال، أكد أن نصؾ  و

التً أسفرت  "الحواجز المزٌفة" المنسوبة إلى اإلسالمٌٌن الذٌن تظاهروا كؤعضاء فً قوات األمن!! و

المٌلٌشٌات المناهضة لإلسالمٌٌن، عن المبات من القتلى منذ بداٌة السنة، كانت فً حقٌقة األمر من فعل 

قد  (. )وGIAأحٌانا ٌقتلون المدنٌٌن ثم ٌنسبون تلك المجازر إلى الـ)ج.إ.م/ الذٌن كانوا ٌطلبون الفدٌة و و

كشؾ التقرٌر كذلك أن العدٌد من رإساء الوحدات فً قوات األمن كانوا ٌموهون موت جنودهم المقتولٌن 

 .91عرضٌة كً ٌقدموا حصابل عن عملٌات مظفرة(  و فً العملٌات بؤنها وفٌات طبٌعٌة،

 الالعقاب و إن ذكر كل هذه "اإلنجازات" التً حققتها المٌلٌشٌات فً هذا اإلطار من الظلم، و

خاصة بوفارٌك )مٌلٌشٌات محمد سالمً( أو فً البوٌرة )مٌلٌشٌات حاج زٌدان المخفً( سٌؤخذ مساحة 

هً حالة الحاج فرڤان ربٌس  هنا بذكر الحالة األكثر شٌوعا، و علٌه فسؤكتفً كبٌرة من هذا الكتاب، و

أدان محمد إسماعٌل )المسإول المحلً  1996مٌلٌشٌات ؼٌلٌزان فً ؼرب البالد. ففً سنة 

اتهم تحدٌدا الحاج فرڤان باختطاؾ  "( عالنٌة وجود مقابر جماعٌة فً ؼٌلٌزان وLADDHللـ"ر.ج.د.ح.إ/

قتل العدٌد من األشخاص من بٌنهم حارس  تعذٌب و ، و1996أوت  24ً أحد اإلسالمٌٌن "التاببٌن" ف

قد اتهمه كذلك لكونه  اؼتٌلوا، و عذبوا و مرأب إحدى المإسسات البلدٌة، حٌث احتجز هإالء الضحاٌا، و

الوطنً  عسكرٌٌن على المستوى المحلً و ظل محمٌا لمدة طوٌلة من طرؾ مسإولٌن سامٌن سٌاسٌٌن و

مد بكوش الوالً إبراهٌم لمهل أو وزٌر الداخلٌة السابق مصطفى بن منصور )"الذي بنى مثل الجنرال مح

 له فٌال بؤكثر من ملٌار سنتٌم"، حسب محمد إسماعٌل(.

الدلٌل على أن الحاج فرڤانً ما ٌزال محمٌا من طرؾ تلك الشخصٌات حتى اآلن هو أن الذي  و

 علٌه عدالة األوامر الفوقٌة بسنة سجن نافذة هو حكمت بتهمة القذؾ و 2001أدانته المحكمة فً سنة 

 

 .1997أكتوبر  Courrier international ،2رسابل دولٌة ( 30

                                                           
 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
197 

 
  

 وقائع سنوات الدم

قد احتجت  المجرم فً حق اإلنسان و لٌس الحاج فرڤانً محمد إسماعٌل المدافع عن حقوق اإلنسان، و

على أي من تلك الجرابم التً ثبت تورطه فٌها  " على عدم إدانة الحاج فرڤانLADDHًالـ"ر.ج.د.ح.إ/

قد حدث أن  لم تجد العدالة طرٌقا إلٌه بل ما ٌزال ٌستفٌد من " سكن أمنً" حتى اآلن، و ثبوتا قطعٌا، و

، على إثر شكوى قدمت فً حقهما 1998الحاج العابد "ربٌس بلدٌة جدٌوة" فً أفرٌل  أوقؾ مرة هو و

لكن مع كل ذلك لم ٌدم توقٌفهما  شخص دون محاكمة، و 70و 50ٌن قتل ما ب بتهمة سلب األموال، و

  ...هما ال ٌزاالن دون عقاب حتى اآلن فً "دولة القانون" ٌوما لٌطلق سراحهما بعد ذلك، و 12أكثر من 
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مسجون بطرٌقة مثٌرة، من سجن تازولت فً وقت  200 1تم هروب  1994مارس  10ٌوم 

هو  ٌكنى كذلك بـ"ألكاتراز" و كم شرق الجزابر، و 400ً تناول اإلفطار فً رمضان، ٌقع السجن بحوال

لقد عرؾ عن هذا السجن أنه بمثابة قلعة محصنة ٌستحٌل  92مشهور بتعاسته لفظاعة نظامه السجنً

 "إرهابً" و 300سٌما أن الهروب قد تم عن طرٌق هجوم  الهروب منه بدون تواطإ المصالح )ال

هو ما ال ٌمكن بؤي حال من األحوال أن ٌمر دون لفت  رٌن، وعشرات الشاحنات التً كانت تنتظر الفا

 االنتباه فً قرٌة صؽٌرة مثل تازولت( إن السجن ٌقع فً نطاق الناحٌة العسكرٌة الخامسة بقسنطٌنة، و

 من المحتمل جّدا أن هذه العملٌة كانت مخططة من العقٌد كمال حمود الذي كان وقتها مسإوال عن

 لقد علمت فً وقت الحق من العقٌد علً بن جدة المدعو "إسماعٌل . و93بقسنطٌنة (CTRI)م.إ.ب.ت/

(، DRSبؤنه من بٌن هإالء الفارٌن كان ٌوجد عدد كبٌر من "الجواسٌس" المبثوثٌن من)ق.إ.أ/ 94الصؽٌر"

 أوال التخلص من المسجونٌن اإلسالمٌٌن عدة ؼاٌات فً نفس الوقت: أن العملٌة كانت تستهدؾ و

 

لقد تحدث الصحفً أرزقً آٌت العربً عن قساوة الحراس وانعدام االحساس لدٌهم نحو معاناة السجناء )أرزقً آٌت العربً، ( 34

 162العدد  l événementأسبوعٌة الحدث   "Révélation d un ancien détenu d opinion"اعترافات مسجون رأي سابق 

ابق المنقلب أحمد مراح صورة عن ذلك فً كتابه "قضٌة بوٌعلً " مرجع سبق (؛ كما أعطى كذلك اإلسبلمً الس1994أفرٌل 2-8

 .ذكره

( لتقصً المعلومات واختراق تنظٌم ما، وقد تحدثت آنفا عن حالة نور الدٌن SMإن تقنٌة الهروب هً أسلوب جربته مصالح )أ.ع/(38

هً حالة أحمد مراح الذي تحدث فً كتابه "قضٌة بوٌعلً"  سؤكتفً هنا بذكر حالة واحدة ٌمكننا ذكر الكثٌر من األمثلة، و صدٌقً، و

، لتدبٌر عملٌة 1985سبتمبر  3عن االتصال الذي تم معه عندما كان فً سجن تٌزي وزو، من طرؾ النقٌب عبد القادر حداد ٌوم 

االقتراح من طرؾ قد عرض علٌه نفس  اختراق مقاومة بوٌعلً للقضاء نهابٌا على كل الجماعة، و فرار ستمكن من "دمجه" و

 مصالح الدرك الوطنً...

ستكون لً الفرص للحدٌث ثانٌة عن هذا الشخص العجٌب)أنظر الفصل العاشر(، إن العقٌد بن ڤدة ضابط ذو تصرفات مشبوهة، ( 30

 عونه ولكن المسإولٌن المجرمٌن كانوا دابما ٌسترج قد أقصً كذا مرة و إسماعٌل العماري، و هو خادم للجنرالٌن توفٌق و و

 ، كان كذلك  فً نامٌبٌا و1988( فً سفارة الجزابر ببون سنة SM/ٌمنحونه حماٌتهم، مسإول سابق عن مكتب األمن التابع للـ)أ.ع

، كان مسإوال عن مكتب 1997إلى  1994( من DDSE، نابب مدٌر )م.ت.أ.خ/1994إلى  1992جنوب افرٌقٌا من سنة 

، أٌن كان ٌتعامل مع المخابرات الفرنسٌة لصالح صدٌقه الجنرال إسماعٌل العماري. 1999إلى  1997( ببارٌس من DRS)ق.إ.أ/

 للمإسسة التً كنت أنتمً إلٌها، فإنً أفضل عدم الكشؾ هنا عن األسرار المتعلقة بحٌاته الشخصٌة. احتراما منً للقارئ الكرٌم و
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الملؽمة  ٌة من دفعهم لإللتحاق بصفوؾ المقاومة المؽشوشة والمستعصٌن عن التطوٌع فمّكنت هذه العمل

( فً تلك النواحً كً تتم تصفٌتهم بكل سهولة دون أٌة تبعات أو شكوك!( ثم بعد DRSالتً أعدها )ق.إ.أ/

والمإهلٌن  المنحرفٌن  ( فً الجبال بعناصر من أصحاب السوابق وGIAذلك ملا صفوؾ الـ)ج.إ.م/

دٌنٌا، بما ٌزٌد من تشوٌه صورة هذه الجماعات أكثر فؤكثر فً أعٌن  القٌا والرتكاب أفعال منكرة أخ

هدؾ آخر هو استخدام هإالء األفراد لتؤجٌج الحرب بٌن  ٌحرضهم على التجند خلؾ النظام، و السكان و

 األشقاء فً صفوؾ الجماعات اإلسالمٌة.

 رؼم القمع و توحٌد الصفوؾ و بالفعل بدأت جماعات إسالمٌة حقٌقٌة تتجه نحو تنسٌق الجهود و و

كل الضربات الموجعة، التً تلقتها من النظام فقد توحدت فً إطار ما سمً "بالجٌش  االضطهاد، و

الذي لم ٌكن ٌضرب إال األهداؾ  (، وFISاإلسالمً لإلنقاذ " الذي كان بمثابة الجناح العسكري للـ )ج.إ.إ/

( الختراق DRSتازولت حٌنها كعمالء لـ)ق.إ.أ/قد استخدم بعض الفارٌن من سجن  العسكرٌة، و

ٌوسؾ بوبراس عمٌلٌن على اتصال  هكذا كان األمٌران مصطفى كرطالً و و (AIS)جش.إ.إ/

كانوا ٌجهلون كل هذه  (AIS)جش.إ.إ/بطبٌعة الحال فإن محاربً الـ للبلٌدة. و (CTRI)م.إ.ب.ت/بـ

 ٌصفى بعضهما بالفعل كً ٌتقاتل التنظٌمان و اد. وكل ما كان ٌستحوذ على ألبابهم هو الجه التالعبات. و

فً نفس الوقت بالسالح  (AIS)جش.إ.إ/( والـGIA( ٌساعد الـ)ج.إ.م/DRSبعضا بكل شراسة، كان )ق.إ.أ/

" الدكتور متٌزي كان ٌذهب إلى الجبال لعالج CPOاألدوٌة، )فطبٌب "م.ر.ع/ وسابل االتصال و و

هناك طرق  من القضاء على عدد معتبر من اإلسالمٌٌن الحقٌقٌٌن! و لقد مّكنت هذه الطرٌقة الجرحى!( و

أخرى مستوحاة مباشرة من أسالٌب الجٌش الفرنسً أثناء ثورة التحرٌر، قد استعملت كذلك فً هذه 

 قد رقى إلى هذه )و 1995الحرب! كما أذكر كذلك أن الجنرال إسماعٌل العماري قد تبجح أمامً سنة 

باإلسالمٌٌن: زرع الشكوك فً  95تً نجح فً إلحاقها " عن طرٌق خطة الزرقاء" بالخسابر الفادحة ال

" بحٌث  (AIS)جش.إ.إ/( وGIAصفوفهم بوجود عمالء بٌنهم قد حقق دمارا واسعا فً " كل من الـ)ج.إ.م/

 كان أدنى شك ٌحوم حول أي محارب منهم ٌذبح فً الحال بصفة تلقابٌة!

 

هو النقٌب لٌجً  )كان جنوده اإلضافٌون  ، و1958هو اسم عملٌة قام بها ضابط فرنسً من مصالح الجوسسة المضادة سنة ( 34

"(:حٌث قام بإطبلق سراح جنود من bleuite منه جاء إسم "الزرقاء  " وbleu de chauffe الجزابرٌون ٌرتدون "بزة زرقاء 

قد فعل هذا  ٌعملون لصالح فرنسا، و ن البعض من رفقابهم فً السبلح كانوا خونة و( تم اعتقالهم، بعد أن أقنعهم أALN)جش.ت.و/

  .قتل المبات من المجاهدٌن التسمٌم فعلته حٌث أدى بالعقٌد عمٌروش قابد الوالٌة الثالثة التارٌخٌة )القبابل(، إلى استنطاق و
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و الفشل الذرٌع أصبح المشكل رقم واحد لجنراالت "عصابة ٌناٌر" ه 1994لكن فً ربٌع 

لسٌاستهم المتبعة فٌما ٌخص حرمان المقاومة اإلسالمٌة الحقٌقٌة فً الجبال من تؤٌٌد السكان، فبالرؼم 

القمع الدموي، لم ٌتمكنوا من القضاء على "تمرد" كان  االختراقات و التفتٌش و عملٌات التمشٌط و

 اقتصادٌة ؼٌر مسبوقة، فقد نجى من اإلفالس، والتحكم فٌه مبرمجا منذ البداٌة. البلد كان ٌجتاز أزمة 

العمال لم ٌتقاضوا أجورهم بعد أو تقاضوها بعد  لكن المإسسات العمومٌة ظلّت تسٌر ببطء شدٌد، و

النسل بدون توقؾ، من طرؾ المجموعات الموجهة من  العنؾ اإلرهابً ٌهلك الحرث و تؤخٌر كبٌر و

كذلك تلك  اجمة عن نقص التنسٌق فٌما بٌنها فً المٌدان( و( )مع كل اإلفراطات النDRSمصالح )ق.إ.أ/

المجموعات اإلسالمٌة الحقٌقٌة. ذلك أن هإالء اإلسالمٌٌن كانوا ٌستطٌعون االعتماد على ثالثة عوامل 

كذلك الدعم الشعبً داخل  هامة هً: تجنٌد الشبان لتموٌل المقاومة بالّدفعات المتجددة من "المحاربٌن " و

شبكات إمداد خارجً تنظم عملٌات إدخال  إسناد حربً، و الذي ٌلتقً مع دعم، و عمٌقة والجزابر ال

 األسلحة عبر الحدود.

بٌن مدٌر الجوسسة المضادة  1994حول هذا الجانب األخٌر كنت قد نظمت لقاءا فً بون سنة  و

ل )بل وحتى تواطإ!( تساه نظرا لتعود هذا األخٌر على كرم و الجنرال إسماعٌل العماري و األلمانً، و

زرابً مبثوثة بحٌث لم ٌتردد فً أن ٌطلب  نظرابه الفرنسٌٌن معه فقد ظن نفسه فً أرض مفتوحة، و

 ( إلى ألمانٌا لٌكلؾ خصٌصا باستؽالل التصنت على المكالمات الهاتفٌة،DRSانتداب أحد ضباط )ق.إ.أ/

شبوهٌن الذٌن ٌعٌشون على التراب األلمانً الذي تقوم به مصالح المخابرات األلمانٌة على اإلسالمٌٌن الم

 ( فً حالةDCE)م.ج.م/هو ما جعل ربٌس  بؽلظة!! و هو الطلب الذي رفض له رفضا قاطعا و و 96

قد أظهر لً فٌما بعد أنه مصمم على إحكام الضؽط على اإلسالمٌٌن كً ٌظلوا معزولٌن  هٌجان شدٌد!! و

فً تلك الحالة من  استنادهم فً الخارج. و مصادر إمدادهم وقطع صلتهم بكل  عن "محٌطهم الطبٌعً" و

 الهٌجان اتهم المصالح األلمانٌة بؽض الطرؾ عن تصرفات اإلسالمٌٌن الالجبٌن فً ألمانٌا و الؽضب و

 الحركة بل ذهب حتى إلى تصور وجود نوع من التفاهم و الذٌن ٌتمتعون بحرٌة كاملة فً العمل و

اعتبرت أن كل  لٌل عدم تعرض اإلسالمٌٌن للمصالح األلمانٌة )حسب استنتاجه( واالتفاق بٌن االثنٌن، بد

لم أتوصل  ما صرح به كان من باب الؽضب، فلم أدرك كل األبعاد التً كان ٌتضمنها كالمه فً حٌنه، و

 إلى إعادة تشكٌل أجزاء الصورة الكاملة لما كان ٌرمً إلٌه إال بعد مدة متؤخرة.

 

أشهر قبل أن ٌنتقل إلى  6قد عمل معً فً بون  ( خصٌصا لهذا الؽرض، وDRSزم من المصالح التقنٌة لـ)ق.إ.أ/تم تحوٌل مبل( 34

تعامبل من نظٌرتها األلمانٌة: حٌث كان هذا الضابط ٌضمن نسخ  نابولً، لقد كانت مصالح االستخبارات اإلٌطالٌة أكثر تجاوبا و

  .(DRS/تات التً كانت تقوم بها مصالح )ق.إ.أنصالت

                                                           
 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
201 

 
  

 وقائع سنوات الدم

إن القطعة الربٌسٌة التً كانت تنقصنً فً إعادة تركٌب تلك الصورة هً تصرٌح أدلى به الوزٌر 

أحد المقربٌن جدا من  هو "استبصالً" عنٌد و ، )و1994مارس  16األول رضا مالك فً وهران ٌوم 

د القادر علولة قد أدلى بهذا التصرٌح بمناسبة تشٌٌع جنازة الكاتب المسرحً عب "أصحاب القرار"( و

هو  هو الٌوم نفسه الذي تمت فٌه عملٌة الهروب الكبٌرة من سجن تازولت(، و مارس )و 14المؽتال فً 

اؼتٌال نسب إلى اإلسالمٌٌن طبعا! لقد صرح ربٌس الحكومة بهذه المناسبة قابال:" إن الرعب ٌجب أن 

هو  ، و1957ء معركة الجزابر سنة أثنا Bigeardٌؽٌر المعسكر!" مرددا هكذا عبارات الجنرال بٌجار 

ما ال ٌمكن أن ٌكون من باب المصادفة بؤي حال من األحوال. إن هذه الجملة لم تطلق عفوٌا هكذا بدون 

قصد، فقد كانت تعبر بدون أي لؾ أو ؼموض عن البرنامج الجدٌد" لعصابة ٌناٌر " : بما أن اإلسالمٌٌن 

هكذا بدأت المجازر الكبرى  فسٌتم عزل السكان عنهم إذا! و لم ٌتم عزلهم عن السكان "محٌطهم الطبٌعً"

( بصفة عامة فً الجزابر الكبرى، مجازر لم تحظ إال بالقلٌل من FISفً األحٌاء المعتبرة معاقل للـ)ج.إ.إ/

انطلق  1994( فمن مارس إلى أوت 11)أنظر الفصل  1997التؽطٌة اإلعالمٌة، على عكس مجازر 

( ضد السكان المدنٌٌن، فهذه DRSو)ق.إ.أ/ (CC/ALAS-رؾ )ل.ت.ع.م.تعنٌؾ من ط هجوم رهٌب و

( التً عاثت DRSفرق الموت لـ)ق.إ.أ/ (OJALالفترة بالذات كما قلت هً التً ظهرت فٌها )م.ش.ج.ح/

بصفة أخص فرق  ظهرت كذلك و ظهرت فٌها أٌضا المٌلٌشٌات المشإومة. و فسادا فً األرض و

ضاعفت تصفٌاتها الواسعة للمدنٌٌن  (CTRIعناصر )م.إ.ب.ت/ و الخاصة" المؽاوٌر المظلٌٌن "للقوات

قد عرفت هذه الفترة آالؾ الضحاٌا. إن هذه  التً كانت كثٌرا ما تنسب إلى الجماعات اإلسالمٌة( و )و

الفترة عرفت كذلك بداٌة ارتفاع عجٌب لعملٌات " اإلختفاء" التً طالت بصفة خاصة قدماء المعتقلٌن فً 

ت الجنوب الذٌن كان العدٌد منهم بدون أي نشاط سٌاسً أو كانوا فقط من ضمن المإٌدٌن معسكرا

( تم هكذا توقٌؾ اآلالؾ من األشخاص بواسطة قوات DRSبمبادرة من )ق.إ.أ/ للجماعات المسلحة. و

ٌعذبون أوال فً محافظات الشرطة، ثم ٌنقلون الحقا إلى  هم عادة ٌعتقلون و األمن كذلك و

للناحٌة العسكرٌة، حٌث تتم تصفٌتهم هناك بكل برودة! إن القٌام بهذا العمل الحقٌر  (CTRI/)م.إ.ب.ت

االبتمان كً ٌستطٌع أن ٌعتمد علٌهم أصحاب القرار! فاألمر  ٌتطلب رجاال على درجة عالٌة من الثقة و

الذٌن ٌدٌنون  ( التً ٌعتبر األؼلبٌة من إطاراتها القابدة من قدماء ضباط الصؾDCE)م.ج.م/إذن ٌخص 

ترقٌتهم للجنرال إسماعٌل العماري. فهم دابما رهن إشارته للقٌام بؤٌة مهمة إدراكا  بالفضل فً تجنٌدهم و

بمجرد أن ٌتورط الواحد منهم فً "قضٌة قذرة" )اؼتٌال،  منهم بؤن مصٌرهم متعلق بمصٌره! و

الرجوع إلى الوراء خشٌة  اختطاؾ، تعذٌب...( ٌصبح من المتعذر علٌهم إن لم ٌكن من المستحٌل

تصفٌتهم الجسدٌة فً رمشة عٌن، مما ٌفسر كذلك هٌجان القتل الجنونً فً هذه الفترة التً تواصلت مع 

 األسؾ لعدة سنوات!
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هو ما ٌزال فً منصبه إلى ؼاٌة كتابة هذه السطور هو  إن أكثر المجرمٌن تحمسا فً هذه الفترة و

الذي سبق أن تحدثت عن "مفاخره"  و 1990للبلٌدة منذ  (CTRI)م.إ.ب.ت/العقٌد مهنة جبار ربٌس 

المشإومة. فهو بدون منازع أحد الفاعلٌن البارزٌن فً "حرب الجزابر الثانٌة" من ذوي األٌدي األكثر 

الذي ٌجب أن ٌمثل أمام المحاكم الدولٌة كما عرؾ عهده العدد األكبر من حاالت  تلطخا بالدماء، و

فً  كانت تربط بٌنهما عالقة تابع بمتبوع، و ن دابما ٌطبق تعلٌمات إسماعٌل حرفٌا و"المفقودٌن" لقد كا

ٌرخص له )على ؼرار الكثٌر من نظرابه( استباحة كل شًء  المقابل ٌضمن له إسماعٌل حصانة تامة، و

وب هو األسل فرض قانونهم الخاص على المواطنٌن: ابتزاز األموال، نهب الممتلكات، االؼتٌاالت...و و

 ذاته )اختٌار الضباط المبنً أساسا على التورٌط، أو على الثقة أكثر مما هو مإسس على الكفاءة و

النزاهة...( الذي كان مطبقا كذلك على مستوى القٌادات المٌدانٌة حٌث ال ٌعٌن فً المناصب  اإلخالص و

الحبٌب سواٌدٌة الضابط  استطاع المالزم أول 2001الحساسة إال الضباط الموثوق فٌهم جدا! فً بداٌة 

فً القوات الخاصة أن ٌروي فً كتابه "الحرب القذرة" كذلك بعض الجرابم الفظٌعة األخرى التً 

للمظالت التً  12الفرقة  "04RPCهو المقدم عثامنٌة ربٌس " رجاله، و ارتكبها مجرم آخر مشهور و

 .من بٌن الحاالت الكثٌرة األخرىلكن مع األسؾ الشدٌد لٌست إال حالة  و 97وصفت "بفرقة القتلة" 

عهدوا بذلك  ، و1990بالفعل عندما أجمع أصحاب القرار على تنفٌذ "خطة نزار" فً دٌسمبر  و

لهذا  ( على أٌة "قوة ضاربة" و"GIS( ٌتوفر )خارج "م.ت.خ/DRS(. لم ٌكن )ق.إ.أ/DRSإلى )ق.إ.أ/

( الملحقة بقٌادة ANPفً هذا اإلطار( سرعان ما أصبحت الوحدات المٌدانٌة للـ)ج.و.ش/ السبب )و

 تمثل رهانا كبـٌرا، حٌث أصبح اختٌار المسإولـٌن إذن ٌرتكز على معاٌٌر ال عالقة 1992األركان فً 

 نقاش ولها بالكفاءة أو األخالق فكان األهم هو إٌجاد أولبك المسإولٌن الذٌن ٌنفذون األوامر بدون 

 ٌبرهنون بذلك على والبهم األعمى "لخطة نزار".

تصفٌة الضباط "المعربٌن " قد أدت هكذا إلى ظهور  حلفابهم و ( وDAFإن دعم وحدة )ؾ.ج.ؾ/

( عرفوا " بالتنفٌذٌٌن" الذٌن ال ٌناقشون أبدا أوامر القابد أو ANPصنؾ من الضباط داخل )ج.و.ش/

من هإالء مثال الجنرال معٌزة نابب فضٌل  األخالق. و القٌم ولو كانت منافٌة لكل  المسإول حتى و

الجنرال رشٌد لعاللً المدعو "عطافً"، الذي أصبح ربٌسا لـ  الشرٌؾ فً البلٌدة، و

 

 115حبٌب سواٌدٌة، الحرب القذرة، مرجع سبق ذكره ص ( 34
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الذٌن ٌدٌنون بالفضل إلى  أو كذلك ضّباط الصؾ المرّقٌن إلى رتبة عقٌد أو جنرال و، (DDSE)م.ت.أ.خ/

 جماعتهما على أن هذه الفترة عرفت كذلك الصعود و خالد نزار و أولٌاء نعمتهم إسماعٌل العماري و

الذٌن هم مستعدون لفعل أي شًء من أجل الحفاظ  بقوة لضباط سامٌن عرفوا بحّسهم التجاري الخاص و

أستطٌع أن أسوق هنا عشرات األمثلة  تهم" ومكتسبا على سلطتهم للتمكن من الدفاع عن امتٌازاتهم، "و

لكنً أكتفً بذكر الحاالت األكثر صرخا كحالة الجنرال كمال عبد الرحمان،  لهذا الصنؾ من الضباط، و

بالتوازي مع ذلك لم ٌعرؾ استخدام العنؾ  الجنرال علً بن جدة المدعو "إسماعٌل الصؽٌر"، و و

( DRS( هً التً عٌن فٌها جمال زٌتونً صنٌع )ق.إ.أ/1994اإلسالمً أٌة هدنة، فهذه الفترة )صٌؾ 

تصفٌة رجالها  قمعها و أرسل إلى الجبال الحتواء المقاومة اإلسالمٌة و ( وGIAأمٌرا على الـ)ج.إ.م/

 الواحد تلو اآلخر!
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الدور المسند لجمال زٌتونً بعد تجنٌده  1994فً ٌولٌو  لقد تحدثت عن اكتشافً بمحض الصدفة

طابقت معلومات مصادري أستطٌع أن أإكد  الٌوم بعد أن قارنت و (. وDRSإعداده فً مخابر )ق.إ.أ/ و

فً ٌقٌن مطلق بؤن هذا اإلرهابً الشنٌع كان من "الجماعات اإلسالمٌة للجٌش" التً تعمل  جازما و

ثالثة على األقل من  ،(CPOعن العقٌد فرٌد ؼبرٌنً ربٌس )م.ر.ع/(. زٌادة DRSلحساب )ق.إ.أ/

فاروق شطٌبً )الذي قدم فً دٌسمبر  ضباطً الذٌن من بٌنهم النقٌب رشٌد بتشٌن المدعو "زٌاد" و

لقضاء عطلة مع عابلته عندي فً بون لمدة أسبوعٌن( قد أكدوا لً هذه المعلومة التً ستتؤكد  1994

المساعد عبد القادر  ( الذٌن كان من بٌنهم النقٌب هارون، وDRSإطارات )ق.إ.أ/أكثر فٌما بعد من طرؾ 

 .1995(" سنة GIAكذلك النقٌب أحمد شوشان الذي عرض علٌه تولًّ نٌابة "أمٌر)ج.إ.م/ تٌڤة. و

جمال زٌتونً )المدعو أبو عبد الرحمان أمٌن( هذا الشخص الذي كان بابعا صؽٌرا للّدجاج، من 

ضواحً العاصمة( بدون أٌة معرفة بالدٌن أو أٌة شهرة ٌصل فجؤة وبسرعة البرق إلى ببر خادم )فً 

حتى ٌتم قتله هو بدوره فً ٌولٌو  1994سبتمبر  26مرتبة "أمٌر وطنً" بعد موت شرٌؾ ڤوسمً فً 

جماعته من العمالء األكثر نشاطا فً تطبٌق استراتٌجٌة الرعب التً وضعها  ، سٌصبح هو و1996

 (.DRSق.إ.أ/قادة )
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كما رأٌنا تكونت العدٌد من الجماعات اإلسالمٌة المسلحة المنظمة فً  1992من صٌؾ  ابتداء

الجبال، أو العاملة داخل المدن، لقد كان ٌوجد من بٌنها العدٌد من الجماعات اإلسالمٌة الحقٌقٌة بطبٌعة 

ت جماعات ( فٌما بعد، لكن بالتوازي مع ذلك أنشبDRSالتً اخترقت تدرٌجٌا من طرؾ )ق.إ.أ/ الحال و

( تتشكل من GIAأخذت الـ)ج.إ.م/ 1993ابتداء من  ( كما رأٌنا. وDRSأخرى إنشاء بواسطة )ق.إ.أ/

البعض الثالث  البعض اآلخر كان مخترقا، و مجموعات سدٌمٌة صؽٌرة بعضها ٌعمل بكٌفٌة مستقلة، و

البداٌة لم ٌجمع إال القلٌل من المقاتلٌن، لكن سرعان ما  (. ففDRSًتحت السٌطرة المباشرة لـ)ق.إ.أ/

(، فنجح هكذا فً ضم العدٌد من DRSالضجة اإلعالمٌة التً أثارها حوله )ق.إ.أ/ استفاد من الدعاٌة و

اإلسالمٌٌن الذٌن اقترفوا جرابم إرهابٌة فً وسط البالد )المتٌجة، المدٌة، الشلؾ...( جاهلٌن تماما أن 

( CPMI)م.ع.ر.ب/ ( لـCPOٌتلقون أوامرهم مباشرة من )م.ر.ع/ م " كانوا مستخدمٌن وبعض " أمراءه

ؼٌرها  السٌطرة علٌها أو توجٌهها هً و ( وGIAللبلٌدة. إن اختراق الـ)ج.إ.م/ (CTRI)م.إ.ب.ت/أو من 

 1992من التنظٌمات ٌحقق ثالثة أهداؾ هً: نزع المصداقٌة عن المقاومة اإلسالمٌة النقالب ٌناٌر 

الدعم  مإٌدٌهم ثم الحصول على التؤٌٌد و تصفٌة المعارضٌن اإلسالمٌٌن الحقٌقٌٌن و )بإرهاب السكان( و

االقتصادي للدول الؽربٌة. إن استراتٌجٌة الجنراالت كانت ترتكز حٌنها على  العسكري و السٌاسً و

تستعدٌه،  لٌة التً تهاجم الشعب و( قد تجاوزته أجنحته الرادٌكاFISاإلثبات للرأي العام على أن الـ )ج.إ.إ/

 من ثمة الوصول إلى عزل المعارضٌن الحقٌقٌٌن عن قواعدهم الشعبٌة. و

 ( تتكون بسرعة وDRS( صناعة )ق.إ.أ/GIAبدأت كتابب الـ)ج.إ.م/ 1994و 1993فً 

تتضاعؾ أعدادها على مستوى التراب الوطنً. األمراء الحقٌقٌون الذٌن ٌقٌمون فً بن عكنون )مقر 

( لم ٌجدوا أي صعوبة فً التجنٌد، فاألمر كان "CTRI/"م.إ.ب.ت"، أو فً البلٌدة CPMI"م.ع.ر.ب/

قد كان  مثارٌن ضد القمع الذي ذهبوا ضحٌته، و مثالٌٌن سذج حانقٌن، و ٌتعلق عموما بشبان بطالٌن، و

 كانوا بطبٌعة الحال ٌعملون لصالح النظام.  ( الذٌن ٌحددون لهم األهداؾ، وDRSٌإطرهم عمالء )ق.إ.أ/

( تحت إدارة كل من الجنراالت: DRSمنذ بداٌة الصراع، كان إذن جزئ من، إطارات )ق.إ.أ/

ٌوجهون الشبان الضالٌن إلى ارتكاب مذابح  توفٌق، إسماعٌل، كمال عبد الرحمان هم الذٌن ٌجندون و

( من طرؾ GIAم تتم السٌطرة كلٌا على الـ)ج.إ.م/لكن حتى ذلك الحٌن، ل مفزعة " باسم اإلسالم". و

هو الشًء الذي تؽٌر بعد شهور فقط من وصول جمال زٌتونً على رأس المنظمة  المخابرات و

 .1994اإلرهابٌة فً أواخر 
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لم ٌكن سجله وقتها ٌتمٌز بؤي  . و1992لقد أوقؾ جمال زٌتونً أثناء حملة فً العاصمة أوابل 

استثناء كونه من المترددٌن على مسجد األرقم بحً شوفالًٌ، حٌث كان ٌلقً شًء خارج عن المؤلوؾ ب

قد اعتقل زٌتونً بعدها فً أحد معسكرات الجنوب حٌث تم تجنٌده  محمد السعٌد خطبة كل جمعة، و

هذا ما ٌرجح أن  ( وANPلقد كانت كل المعتقالت مسٌرة من وحدات )ج.و.ش/ 1993ابتداء من سنة 

بما أن كل أجهزة  (. وم.م.أ.ج"( )التابع لـ"CPMIمن طرؾ )م.ع.ر.ب/  ٌكون تجنٌده قد تم

( كانت تعمل مجتمعة فً حملتها ضد األصولٌة، فلٌس من المستؽرب أن ٌتولى "متابعة" DRS)ق.إ.أ/

. الذي عهد بهذه المهمة إلى (DCE)م.ج.م/( هو DRSزٌتونً فرع أخر من فروع )ق.إ.أ/

( فً هذه العملٌة ٌعنً DRSلقد كان تورط فرعً )ق.إ.أ/ مهنة جبار)وللبلٌدة برآسة  (CTRI)م.إ.ب.ت/

هذا  هو الجنرال توفٌق( و ( أال وDRSأنها كانت منذ البداٌة تسٌر تحت إشراؾ القابد األعلى لـ)ق.إ.أ/

على كل حال ما تدل علٌه )سٌرة خدمة( زٌتونً فٌما بعد كما استطعت أن أعٌد تشكٌلها الحقا انطالقا من 

أحد األعضاء القدامى فً  98 2003عدة مصادر. ففً اعترافاته المفصلة التً أدلى بها فً بداٌة سنة 

ً أحد سجون بانكوك( بٌن أن ف 2001البلٌدة المساعد عبد القادر تٌڤة )المحبوس منذ  (CTRI)م.إ.ب.ت/

هً عبارة  ( و1993جمال زٌتونً قد وضع على رأس الكتٌبة الخضراء بعد اإلفراج عنه فً نهاٌة سنة 

مكلفة أٌضا بتنفٌذ العملٌات الكبرى )كالهجوم  (، وGIAعن فرقة مكلفة بحراسة مركز قٌادة الـ)ج.إ.م/

بعد "التخلص" من الجهادٌٌن الحقٌقٌٌن فً ما شابه ذلك( ثم سرعان ما فرض نفسه  على الثكنات و

( مثل سٌد احمد مراد المدعو "جعفر األفؽانً" )لقً مصرعه على أٌدي قوات األمن فً GIAالـ)ج.إ.م/

 26الشرٌؾ ڤوسمً )الذي قتل فً  ( و1994مارس  16الساٌح عطٌه )قتل فً  ( و1994فبراٌر  26

كما سبق أن ذكرت فحتى  التوضٌح: و الشرح وهذه النقطة األخٌرة تتطلب بعض  ( و1994سبتمبر 

( نصب نفسه DRSهو عمٌل لـ)ق.إ.أ/ ، و1993عبد الحق العٌادة فً وجدة )بالمؽرب( فً جوان 

لم ٌكن ٌسٌطر  ( إال على رإوس التنظٌم، وDRS(" لم ٌكن ٌسٌطر )ق.إ.أ/GIA"أمٌرا" وطنٌا "للـ)ج.إ.م/

هو  هنا ظهر مشكل طارئ لم ٌكن فً الحسبان تماما و وبعد على كافة الجماعات التً ٌضمها التنظٌم 

قد كون هذا "الطارئ" مشكال  و 99 إلقاء القبض على العٌادة من طرؾ الشرطة المؽربٌة فً مدٌنة وجدة

خلٌفة "األمٌر" على رأس التنظٌم لم  (، ألن هذا التوقٌؾ كان ؼٌر متوقع وDRSخطٌرا لرإساء )ق.إ.أ/

ٌكن قد أعد بعد.

 

 .460رقم  2003مارس  Algerie, dossier politique  "nord sud export, 7 "الجزابر، ملؾ سٌاسً ( 33

المؽربٌة، بتواطإ المبلزم بوعبلم، من -حٌث لجؤ لتكوٌن شبكة مزعومة لتهرٌب األسلحة عبر الحدود الجزابرٌة( 33

لم ٌكن القنصل هناك  بمدٌنة وجدة المؽربٌة لهذا الؽرض )و( بالبلٌدة، هذا األخٌر تم تعٌٌنه فً قنصلٌة الجزابر CTRI)م.إ.ب.ت/

 سوى المحافظ السابق للشرطة حاج صادوق(

                                                           
 

 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
207 

 
  

 وقائع سنوات الدم

بالفعل ٌجب أن نعرؾ أن فً ذلك الوقت لم ٌكن من السهل احتواء عدد من المجموعات  و 

 مفاجآت فً آخر لحظة، فإطارات قد كانت تحدث دابما أمور ؼٌر متوقعة و هناك، و المبعثرة هنا و

أن قتال شنٌعا  ( المسربٌن إلى داخل الجماعات كانوا معرضٌن إلى الموت فً أٌة لحظة، وDRS)ق.إ.أ/

لتفادي هذا المصٌر كان ٌتحتم على بعضهم أن ٌتموا اللعبة إلى  ٌنتظر كل واحد منهم لو ٌكتشؾ أمره و

ر إلٌه العدٌد من إطارات التورٌط الذي ج من هنا أتى االنحراؾ و ٌقوموا بدور "اإلرهابٌٌن" و آخرها و

الجرٌمة، ٌصبح من المستحٌل علٌه  ( فبعد أن ٌخطو اإلطار أول خطوة فً االنحراؾ وDRS)ق.إ.أ/

هو ما ٌفسر كذلك النسبة العالٌة من الضباط الذٌن أدمنوا تعاطً المخدرات  الرجوع إلى الوراء، و

نفسهم فٌها ففً هذه الدوامة من العنؾ، بل تجاوز األوضاع التعٌسة التً وجدوا أ للتؽلب على كوابٌسهم و

 العتو.  ( من التطور وGIA" الجنون" تمكنت الـ)ج.إ.م/

لم ٌكن تحت  على أي حال فبعد توقٌؾ العٌادة عٌن سٌد احمد مراد الذي هو من قدماء األفؽان و و

قصٌر لمجلس  ذلك فً شهر أوت بعد اجتماع ( وGIA(، عٌن أمٌرا وطنٌا للـ)ج.إ.م/DRSسٌطرة )ق.إ.أ/

لو كان عمالإه  تجاوزته )حتى و ( وDRSالكثٌرة على )ق.إ.أ/ الشورى. فطؽت األحداث المتسارعة و

لم  الشرٌؾ ڤوسمً و ٌنسحب نفس الشًء على الساٌح عطٌه و على رأس العدٌد من الجماعات( و

 ل زٌتونً وبعد التوصل إلى تنصٌب جما 1994( إال فً أكتوبر DRSتستتب األمور لصالح )ق.إ.أ/

حسب عبد القادر تٌڤة فإن "الضابط المشرؾ " على  ( وGIAفرضه بالقوة "أمٌرا وطنٌا" على الـ)ج.إ.م/

بالبلٌدة النقٌب عبد الحفٌظ علواش المدعو حفٌظ  (CTRI)م.إ.ب.ت/جمال زٌتونً كان الرقم الثانً فً 

كان هذا األخٌر الكاتب الخاص للجنرال  1994المٌدانً")حتى  "ربٌس مصلحة التنسٌق العملٌاتً

كما  (DGSEو DST)أجهزة المخابرات الفرنسٌة قد كان معروفا جدا لدى مصالح  إسماعٌل العماري( و

بمناسبة تمكن  قد كان أحد أصدقابه فً سنوات الطفولة. و و ،كان مثل زٌتونً أصٌل مدٌنة ببر خادم

تصاعد نشاط  اتساع نطاق العملٌات، و على قٌادة الجماعات المسلحة، و ( من السٌطرةDRS)ق.إ.أ/

لٌس خمسة  الجماعات المسلحة فً كل الجهات تقرر إعادة تقسٌم التراب الوطنً إلى تسعة مناطق )و

هً معلومات سمعتها من  بشار )و مثلما كانت من قبل( بما فٌها الناحٌتٌن العسكرٌتٌن بكل من ورڤلة و

 قد أكدها لً فٌما بعد النقٌب فاروق شطٌبً(. عماري شخصٌا وإسماعٌل ال

( ال ٌتجاوز بضعة DRSلقد كان متوسط البقاء على قٌد الحٌاة ألي أمٌر خارج عن سٌطرة )ق.إ.أ/ 

( GIAالقضاء علٌه علما أن "األمراء الوطنٌٌن" للـ)ج.إ.م/ هً المدة التً تكفً لتحدٌد مكانه و شهور و

 لم ٌدم بقاإهم كثٌرا، فجعفر األفؽانً لم ٌدم سوى سبعة أشهر، و 1993فً جوان بعد توقٌؾ العٌادة 

الشرٌؾ ڤوسمً لم ٌعش أكثر من ستة أشهر، أما جمال زٌتونً فقد نجح فً أن ٌبقى قرابة السنتٌن )من 

قد أعلن عن وفاته عدة مرات من طرؾ الصحافة الجزابرٌة حسب رواٌات  ( )و1996إلى  1994
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هو  و 100مشاركة صحفٌٌن متعاونٌن( صلحة العمل النفسً التً ٌقودها الحاج زبٌر وكانت تعدها م

الوقت ]الضروري الالزم[ إلبادة المقاومة اإلسالمٌة الحقٌقٌة أو تصفٌة بعض الضباط فً 

( الذٌن كانوا ٌقلقون الجنراالت، بل وكذلك قادة إلسالمٌٌن آخرٌن من الذٌن قرروا ANP)ج.و.ش/

التحق كل من محمد السعٌد، وعبد  1994بالفعل ففً شهر ماي  (. وGIAالـ)ج.إ.م/االنضمام إلى 

رجالهم فً  عز الدٌن بعة، و "( مثلهم مثل سعٌد مخلوفً وFISالرزاق رجام )من الـ "ج.إ.إ/

لقد تمت تصفٌة االثنٌن  ( )التً كانت حٌنها تحت قٌادة الشرٌؾ ڤوسمً وGIA( بالـ)ج.إ.م/MEI)ح.أ.د.إ/

( القدامى فً )ألجٌرٌا أنترفاص GIAمن طرؾ جمال زٌتونً حسب رواٌة أحد أمراء الـ)ج.إ.م/ لألولٌن

Algeria-Interface ج.إ.م/ 101هو علً بن حجر  و 2001( سنة(الذي كان قد انفصل عن الـGIA )

الجهاد  وأنشؤ جماعته المسلحة الخاصة به تحت اسم الرابطة اإلسالمٌة للدعوة و 1996سنة 

، وفً جوان 1995عز الدٌن بعة قد صفً هو اآلخر من طرؾ جمال زٌتونً فً  ( وLIDDج/)ر.إ.د.

( ألنه أدرك أنها كانت GIAكان دور سعٌد مخلوفً الذي قرر شهور من قبل مؽادرة الـ)ج.إ.م/ 1996

.102( )كما روى ذلك علً بن حجر ذاته(DRSمحتواة بالكامل من )ق.إ.أ/

 

( لما ٌقارب ستة سنوات، وقد أعلن عن GIA(، سٌقود بدوره )ج.إ.م/DRSزوابري، عمٌل آخر لـ)ق.إ.أ/خلٌفة زٌتونً هو عنتر ( 011

( فً بوفارٌك، بالقرب DRSبعد عملٌة مشهدٌة كبٌرة نظمها )ق.إ.أ/ 2002فبراٌر  9مقتله عدة مرات، ولكن ذلك لم ٌتم فعبل إال  فً

 من العاصمة.

قصد إقناع  1995الرزاق رجام كانا فً مهمة فً ؼرب الببلد فً ربٌع حسب بن حجر، فإن "محمد سعٌد وعبد ( 010

(" )...(، مباشرة بعد هذه المهمة، استدعً كبلهما إلى مركز قٌادة GIA( باالنضمام إلى مباٌعة أمٌر )ج.إ.م/AISالـ)جش.إ.إ/

وفً طرٌقهما إلى بوڤرة توقفا عندنا فً ( فً بوڤرة )البلٌدة(: " كان جمال زٌتونً ٌشك فً أنهما قد تآمرا ضده. GIAالـ)ج.إ.م/

، ولقد فعلت كل ما كان بوسعً ألثنٌهما على مواصلة الطرٌق فقد كانت لدٌنا دالبل حول ما 1995ٌولٌو 22إلى  20تٌمزڤٌدة من 

من ؼرب تنوي جماعة جمال زٌتونً القٌام به؛ فقد حكموا باإلعدام على عمور حبشً أمٌر الوسط ونفذوا فٌه الحكم بعد عودته 

قال بؤنه "ال ٌرٌد أن ٌكون حجة للشقاق بٌن المسلمٌن"، فً الخرٌؾ الموالً أعلنت  لكن محمد سعٌد رفض اإلصؽاء لنا و الببلد، و

(" عن استشهاد محمد السعٌد، فً "اشتباك مع الجٌش" عندما كان فً طرٌقه لزٌارة أهله، " إننا كنا GIA"اإلمارة الوطنٌة للـ)ج.إ.م/

( FISهو تٌار سٌاسً فً الـ)ج.إ.إ/ ]و  الجزأرةقتلوه، هو وعبد الرزاق رجام، وكذلك الكثٌر من إخواننا المنتسبٌن إلى تٌار نعلم أنهم 

"علً بن حجر ٌتحدث عن الحرب الداخلٌة فً صفوؾ   ,ALGERIA-INTERFACEكان ٌتزعمه محمد السعٌد، سبق ذكره["

 .2001دٌسمبر  27(" GIAالـ)ج.إ.م/

( أنه ٌنفصل عن 1996)ؼٌر مإرخ وٌبدو أنه حرر فً أوابل  2" ( رقم MEI"ح.أ.د.إ/صرح سعٌد مخلوفً فً بٌان له )باسم ( 014

 ( الٌوم مخترقة من مصالح المخابرات )...( وGIA( متؤكدة من أن قٌادة الـ)ج.إ.م/MEI)ح.أ.د.إ/(، وقال صراحة أن GIAالـ)ج.إ.م/

أضاؾ:"  ره أبو عبد الرحمان أمٌن )المدعو جمال زٌتونً( على عبلقة بمصالح المخابرات.)...( وبؤنه ٌملك أدلة قاطعة على أن أمٌ

(." هذه الوثابق لم تصلنا أبدا إلى المدٌة. )علً GIAقد قرروا االنسحاب من الـ)ج.إ.م/ لقد عرضت هذه الوثابق على بعض األمراء و

؛ النص الكامل موجود فً االنترنٌت على العنوان 1997جوٌلٌة  17بن حجر، "قضٌة اؼتٌال الرهبان السبعة فً الجزابر" 

 <http://www.algeria-watch.org/fraticle/tigha_moines/benhadjar.htm>اآلتً:
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ٌّة التً تتباٌن مع مستواه  و أثناء كل هذه الفترة ذاع صٌت جمال زٌتونً نتٌجة أفعاله المدو

"( دورا كبٌرا فً DRSة )بواسطة مصلحة اإلعالم فً "ق.إ.أ/قد لعبت الصحاف التعلٌمً تباٌنا صارخا. و

 رفع مكانته " كؤمٌر وطنً". إعالء شؤنه و

قامت جماعة جمال زٌتونً بعملٌة فً حً عٌن هللا بدالً براهٌم التً قتلت  1994أوت  3ففً 

بالرؼم من  اثنٌن من الموظفٌن ٌعمالن فً سفارة فرنسا فً الجزابر، و فٌها ثالثة من رجال الدرك و

الحواجز التً كان ٌقٌمها رجال الدرك فً كل مفترقات الطرق بالجهة، فقد تمكن القتلة من االنفالت ألن 

 ( لم ٌكن ٌبعد بؤكثر من مابتً متر عن مكان الفاجعة!.DRSمقر)ق.إ.أ/

 ( جمال زٌتونً فٌما بعد عدة عملٌات مشهدٌة مثٌرة نفذتها بمبادرة وGIAستتبنى الـ)ج.إ.م/ و

من بٌنها اختطاؾ طابرة األٌرباص التابعة لشركة الخطوط الجوٌة الفرنسٌة  ( وDRSتوجٌه من )ق.إ.أ/

اختطاؾ ثم إعدام الرهبان السبعة فً  ، و1995كذلك تفجٌرات بارٌس فً  ، و1994دٌسمبر  24فً 

أو كذلك  سؤعود إلى هذه القضاٌا بالتفصٌل فً الفصل التاسع( .)و1996تٌبحٌرٌن بالمدٌة فً ربٌع 

التً أسفرت عن  )و 1995ٌناٌر  30التفجٌر المروع لقنبلة شارع العقٌد عمٌروش فً العاصمة ٌوم 

( فً فترة زٌتونً لمجازر GIAبصفة خاصة ارتكاب الـ)ج.إ.م/ مجروح!( و 300حوالً  قتٌال و 42

من اإلسالمٌٌن شنٌعة ذهب ضحٌتها اآلالؾ من الجزابرٌٌن الذٌن كانوا فً معظمهم من المدنٌٌن أو 

أو لتنظٌمات أخرى منافسة )كما عرفت كذلك فترة إمارة زٌتونً قٌام  (AIS)جش.إ.إ/األعضاء فً 

( تهاجم فٌها GIAإصدار بٌانات وقع علٌها زٌتونً منسوبة إلى )ج.إ.م/ ( بتحرٌر مناشٌر وDRS)ق.إ.أ/

 .علٌهما حتى بالموت!(تحكم  تدٌنهما، و علً بن حاج و ( عباسً مدنً وFISقابدي الـ )ج.إ.إ/

 ( قد تضاعؾ عددها وGIAمن األهمٌة بمكان التؤكٌد هنا بؤن األعمال اإلجرامٌة للـ)ج.إ.م/ و

مستشاره لألمن  ازدادت حدة بكٌفٌة متزامنة مع انطالق عملٌة الحوار الذي شرع فٌه الٌمٌن زروال و

بعد هذا اللقاء الذي تم  البلٌدة )وعلً بن حاج المسجونٌن فً  الجنرال محمد بتشٌن مع عباسً مدنً و

مارس تكشؾ فٌه للرأي العام عن وجود  3، أصدرت رباسة الجمهورٌة بٌانا ٌوم 1994فً فبراٌر 

الشدٌدة  ( معارضتها الصرٌحة وGIAسرعان ما أظهرت الـ)ج.إ.م/ "( وFISحوار مع قادة الـ "ج.إ.إ/

أوصٌابها  هو نفسه موقؾ مسٌرٌها و طنٌة وألٌة محاولة إلٌجاد حل لألزمة، بتحقٌق المصالحة الو

هكذا توصلوا بنجاعة إلى  الجنراالت االستبصالٌٌن المناهضٌن ألي حوار أو تقارب مع اإلسالمٌٌن، و

نسؾ جهود المخلصٌن الوطنٌٌن من جماعة الٌمٌن زروال المنادٌن بالحوار إلٌجاد الحل النهابً للخروج 

 ٌة لكل الجزابرٌٌن. تحقٌق المصالحة الوطن من المؤساة و
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 ( وDRSكل حل سٌاسً لألزمة سٌظل خطا ثابتا لرإساء )ق.إ.أ/ إن هذا العداء الشدٌد للحوار، و

الجنرال بلخٌر بالذات الذي كان ٌخشى أكثر من الجمٌع أن ٌتم الصلح بٌن التٌارٌن المتعارضٌن فً 

ذلك ألن تحقٌق أي صلح مماثل سٌإدي حتما إلى  التٌار الالبكً! و هما التٌار اإلسالمً و الساحة أال و

( DRSاالفتراس. هذا هو منشؤ تلك النزعة القوٌة لـ)ق.إ.أ/ نهاٌة النظام المرتكز أساسا على الزبابنٌة و

إذكاء نار الفتنة  األزمات، و خلق المشاكل و إثارة النزاعات، و التً جعلته دابم التحرٌض على الشقاق و

التطرؾ بكٌفٌة تحول دون التوصل إلى أي حل ٌجمع علٌه الجزابرٌون ٌكون  تعمٌق بإر الخالؾ و و

 على حساب قادة الجٌش.

  

  

ذلك بفضل  (، وDRSلقد تحصلت على تؤكٌدات فٌما بعد عن استخدام زٌتونً من طرؾ )ق.إ.أ/

عن أسباب  لخامس( وشاهد حاسم هو النقٌب أحمد شوشان الذي سبق أن تحدثت عنه )أنظر الفصل ا

، ثم الحكم علٌه الحقا بثالث سنوات سجنا. فقد التقٌت به سنة 1992إلقاء القبض علٌه فً مارس 

قد حكى لً أشٌاء مذهلة عما حصل له فً  ( و1998فً أروبا )حٌث ٌعٌش الجبا سٌاسٌا منذ  2001

 نهاٌة فترة سجنه. 

سجون العسكرٌة فً كل من بشار البرواڤٌة، فبعد العدٌد من عملٌات النقل التً تعرض لها عبر ال

توفٌق(، أطلق سراح النقٌب  الحراش )حٌث كان ٌستقبل باستمرار مبعوثٌن من الجنرالٌن نزار و و

. ؼٌر أنه، بمجرد خروجه من باب سجن الحراش، تم اختطافه من 1995شوشان فً األول من أفرٌل 

من حسن حظه أنه فكر فً إخطار محامٌه  ( وCPMIعناصر العقٌد بشٌر طرطاڤ ربٌس )م.ع.ر.ب/

السٌد رشٌد مسلً الذي ٌدٌن له بنجاته من موت محقق. فلقد اتخذ هذا األخٌر عدة إجراءات لكً ٌحصل 

 المنظمات الدولٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان. و على حرٌة موكله مخطرا بذلك الربٌس الٌمٌن زروال و

األولى فً الٌوم التالً بنعً "سقوط أحد الضباط ضحٌة ال ذلك لكان قد تصدر خبر على الصفحات  لو

(" على أن ذلك كله لم ٌمنع النقٌب GIAاإلرهاب اإلسالمً األعمى" أو ٌعلن: عن "نقٌب تؽتاله الـ)ج.إ.م/

الجنرال كمال  لقد قام كل من العقٌد بشٌر طرطاڤ أوال و و ،شوشان من التعرض لالستنطاقات من جدٌد

لٌقترحا علٌه االلتحاق بالمقاومة  14و 9و 5االتصال به لثالث مرات متتالٌة ٌوم عبد الرحمان تالٌا ب

 (. GIAأن ٌصبح نابب جمال زٌتونً على رأس الـ)ج.إ.م/ اإلسالمٌة و
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لقد وضح شوشان فٌما بعد عالنٌة أثناء اإلدالء بشهادته لصالح المالزم أول حبٌب سواٌدٌة فً  و

كذلك فً نص منشور بعد  فً بارٌس و 2002ل نزار فً ٌولٌو قضٌة القذؾ التً رفعها ضد الجنرا

الذي ورد فٌه بالحرؾ الواحد "بعد اللقاء األول اقترحا علً  و (MAOL)ح.ج.ض.أ/ذلك فً موقع "

قد ذكرا لً، محمد  التحقوا بالسرٌة، و ( الذٌن حملوا السالح وFISالمشاركة فً اؼتٌال قادة الـ )ج.إ.إ/

قد اندهشت عندما ذكرا لً األسماء المستهدفة فقلت لهما  سعٌد مخلوفً. و رجام وعبد الرزاق  السعٌد و

أنه من الممكن أن تتوصلوا معهم  بؤن هإالء األشخاص هم رجال سٌاسة أجبروا على حمل السالح، و

تتجنبون به المزٌد من إراقة الدماء كما قلت لهما أٌضا أنكم لو  إلى حل ٌحفظ حقوق كل الجزابرٌٌن، و

األطفال  دثتمونً عن قتل جمال زٌتونً الذي اعترؾ بمسإولٌته عن ارتكاب المذابح فً حق النساء وح

 103التفهم"  لكانت المهمة التً تطلبون منً القٌام بها أكثر قربا إلى الفهم و

نه إشؤنه  فً هذا السٌاق أجابه بشٌر طرطاڤ بقوله كما ٌروي شوشان " أترك زٌتونً و هنا و

فً آخر حدٌثه أوضح الجنرال كمال عبد الرحمان للنقٌب شوشان أنه  و .ستعمل معه" رجلنا، إنك

بما أن الجنرال كمال عبد الرحمان  أنه ال ٌنشؽل بؤمر عابلته، و سٌحصل فً المقابل على رتبة عقٌد، و

التفكٌر لكً ٌقوم هذا األخٌر "بمهمته " على أحسن ما ٌرام، فقد وقع  كان ٌشك بالفعل فً والء شوشان و

قد أكد الجنرال كمال عبد الرحمان للنقٌب شوشان أنه ٌخطط  مسبقا فً حجز عابلته كرهٌنة لدٌهم. و

هذا بناء على كونه ضابطا فً  ( وGIAلتصفٌة جمال زٌتونً لٌعهد إلٌه هو نفسه بؤخذ قٌادة الـ)ج.إ.م/

ألوساط اإلسالمٌة، زٌادة على كذلك للتقدٌر الذي ٌحظى به لدى ا قناعاته الدٌنٌة، و (، وANP)ج.و.ش/

مواقفه السٌاسٌة  هً كونه قد تعرض إلى السجن بسبب أرابه و كونه اآلن ٌتوفر على ذرٌعة قوٌة جدا و

قد أظهر له الجنرال كمال عبد الرحمان بؤن هذه الفرصة ستكون فرصته األخٌرة إلنقاذ  الدٌنٌة! بل و

أنه فً حالة رفضه  و ،المخابرات ترٌد أن تصفٌهحٌاته ألن هناك بعض الدوابر األخرى فً جهاز 

هو نفس االبتزاز الذي  سٌكون مصٌره قد حسم سلفا! فشعار "ِسْر أو ُمت" كان هو شعارهم الدابم )و

استعمله الجنرال إسماعٌل العماري ثالث سنوات قبل ذلك مع المالزم لمبارك بومعرافً قاتل الربٌس 

فً الحقٌقة كان ٌحاول أن ٌربح الوقت كً ٌضع  الحقا(. وسؤعود إلى هذا الموضوع  بوضٌاؾ، و

 ٌبحث عن طرٌقة للتخلص من هذا الكابوس! عابلته فً مكان آمن، و

 

 

 166أنظر الحبٌب سواٌدٌة محاكمة "الحرب القذرة" مرجع سبق ذكره ص ( 018
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روب عاد إلى وضع خطة لله تؤمٌن العابلة عند أحد األقارب و بعد انقضاء المهلة المحددة، و و

هناك ضرب له الجنرال كمال عبد الرحمان موعدا مع مبعوث من  الجزابر حتى ال ٌثٌر الشكوك. و

جمال زٌتونً تاركا له الهاتؾ المباشر للجنرال توفٌق، طالبا منه أال ٌتصل بهذا األخٌر إال فً حاالت 

على الساعة  1995ن جوا 11قد حدد له الموعد المذكور مع المبعوث ٌوم  الضرورة القصوى. و

الواحدة زواال فً فندق بالعاصمة ٌقع بالقرب من شارع محمد الخامس، ؼٌر بعٌد عن ساحة مورٌس 

هو أن  قد وقع التفاهم المسبق على رمز معٌن و كانت ؼرفة شوشان تقع فً الطابق السادس، و أودان و

 ٌضرب المبعوث على باب الؽرفة مرتٌن، أربع دقات صؽٌرة فً كل مرة.

صعد إلى ؼرفته، ثم قام  فً حدود الساعة الثانٌة عشرة تقدم شوشان إلى الفندق فؤخذ المفتاح و

قد مأله الخوؾ لحظتها  حسب االتفاق بمكالمة الجنرال كمال عبد الرحمان لٌخبره أنه فً انتظار زابره و

 ممزوج بٌن الخوؾ وهو فً تلك الحالة من الشعور ال فاختبؤ فً الطابق األعلى تحسبا لكل احتمال، و

ٌدق  االشمبزاز، رأى رجال بدٌنا )مرتدٌا قشابٌة رؼم الحرارة الشدٌدة ٌصعد حتى الطابق السادس و

بعد دقابق بدت لشوشان بال نهاٌة حاول الرجل أن ٌكسر مقبض  الباب حسب اإلشارات المتفق علٌها. و

 ب نزل شوشان بصمت. لما رأى أن ال أحد ٌرد، نزل بكل هدوء. ثم بعد أن ذه الباب، و

بعد عشر دقابق هاتؾ شوشان الجنرال كمال عبد الرحمان لٌخبره بعدم مجًء أي شخص للموعد 

أنه ال ٌستطٌع أن ٌنتظر إلى ما ال نهاٌة هناك فطلب منه الجنرال أن ٌبقى فً مكانه دون أن ٌتحرك  و

الدار البٌضاء ألخذ  بعد أن وضع السماعة أسرع مباشرة نحو مطار حتى ٌبعث له بشخص آخر. و

أثناء الطرٌق أوقفه الدرك الوطنً  منه ٌذهب بسٌارة أجرة إلى بٌته فً األؼواط و الطابرة نحو ؼرداٌة و

 األؼواط )ألن اسمه كان مدرجا فً البحة األشخاص المطلوبٌن، و فً أحد الحواجز بٌن ؼرداٌة و

لمة الجنرال توفٌق، الذي لم ٌشك فً القابمة كانت قد وزعت على كل مصالح األمن( فتجرأ على مكا

عاد إلى بٌته على متن سٌارة أجرة أخرى مدفوعة  نٌاته فؤعطى األمر لقٌادة الدرك بإطالق سراحه. و

بعدها بمدة قصٌرة ؼادر الوطن من الجنوب مجتازا الصحراء فً ظروؾ  من قابد مجموعة الدرك، و

الصحراوٌة الشاقة، بالحصول على حق اللجوء جهنمٌة، قبل أن ٌلتحق بإنجلترا حٌث انتهت رحلته 

 السٌاسً فً هذا البلد اآلمن!
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ستكون إحدى " إنجازاته" األكثر شإما  سٌعٌث جمال زٌتونً فسادا أٌضا لعدة شهور أخرى. و

، تم اختطاؾ سبعة رهبان كانوا معتكفٌن 1996مارس  26هً السبب فً القضاء علٌه هو أٌضا! ففً 

ستتبنى هذه الجرٌمة  فً دٌر تٌبحٌرٌن، سٌتم اؼتٌالهم بعد ذلك بشهرٌن من طرؾ جماعته المسلحة التً

  .سؤعود إلى الحدٌث بالتفصٌل على ظروؾ هذه الجرٌمة فً الفصل التالً( الجدٌدة كما هو معلوم )و

هو أن جمال زٌتونً أصبح مقلقا  لكن بعد بضع أسابٌع من قتل الرهبان وقع حدث خارق للعادة، و

ٌولٌو جاء بالغ مقدم على أنه صادر عن  15فً  بالتالً كان ٌجب التخلص منه بؤي ثمن. و لرإسابه و

( ٌعلن خبر عزل جمال زٌتونً AFP( أعٌد نشره عن طرٌق الـ)و.ؾ.ص/GIAمجلس الشورى للـ)ج.إ.م/

تتبرأ من كل ما ٌمكن أن ٌصدر من  المدعو أبو عبد الرحمان أمٌن عن قٌادة المنظمة اإلرهابٌة "و

( بحسان أبو ولٌد حتى ٌتم عقد اجتماع ٌضم GIAللـ)ج.إ.م/ بصفته أمٌرا الذي استخلؾ مإقتا و زٌتونً و

( أن "مجلس GIAرإساء كل المناطق لٌقوموا بتعوٌضه بصفة نهابٌة" وقد أضاؾ بالغ الـ)ج.إ.م/

الشورى قد أقصى من صفوفه كذلك أبو رٌحانة المدعو فرٌد عشً، وعنتر المدعو زوابري" وأخٌرا 

ولٌة كل ما قد ٌصدر عن جماعات إسالمٌة منشقة. بما فٌها جماعة ( من مسإGIA"تبربة ذّمة الـ)ج.إ.م/

المتخصصة فً اؼتٌال  (FIDA)ج.إ.ج.م/ الجبهة اإلسالمٌة للجهاد المسلح و 104كرطالً )أمٌر األربعاء(

 (".1996السٌاسٌٌن )التً ٌرأسها محمد براهٌمً الذي قتلته قوات األمن فً ماي  الفنانٌن و المثقفٌن و

هو الٌوم التالً لصدور هذا البالغ عرفنا بواسطة الصحافة بؤن "األمٌر الوطنً"  ٌو وٌول 16فً 

اثنان من رجاله فً كمٌن نصب لهم  ( )الذي عزل قبلها بٌوم واحد( قد لقً مصرعه هو وGIAللـ)ج.إ.م/

من طرؾ قوات األمن )إن ظروؾ اؼتٌاله لم توضح أبدا. فبعض الرواٌات تقول أنه قتل من طرؾ 

( بمباٌعة عنتر GIAٌولٌو قام قادة الـ)ج.إ.م/ 18فً  وعة إسالمٌة أخرى بعدة أسابٌع قبل ذلك...( ومجم

( خلٌفة لجمال زٌتونً )مع العلم أن هذه GIAزوابري المدعو أبو طلحة، بصفته أمٌرا وطنٌا للـ)ج.إ.م/

بٌانها المذكور قبل حٌن(.القٌادة التً باٌعته هً نفسها التً كانت قد أعلنت عن إقصابه من صفوفها فً 

 

قد أقحم رجاله فً  ( بالبلٌدة، وCTRI(، من طرؾ )م.إ.ب.ت/AISلقد تم تجنٌد مصطفى كرطالً، والذي كان أمٌرا للـ )جش.إ.إ/( 010

البعض ٌصفها باالستسبلم( بٌن  ، شارك فً المفاوضات الشهٌرة )و1997فً خرٌؾ  (". وGIA"الحرب ضد )ج.إ.م/

 سٌحصل إثر ذلك على صفة "تابب" الممنوحة لئلسبلمٌٌن الذٌن ٌضعون السبلح. ( وAISجش.إ.إ/( و)ANP)ج.و.ش/
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ساعة فقط  24إن هذا اإلخراج الرديء ال ٌصمد للتحلٌل! ألٌس من الؽرٌب أن ٌقتل جمال زٌتونً 

مٌل هو أٌضا ع على أي أساس ٌعاد االعتبار لعنتر زوابري )و (. وGIAبعد خلعه من رباسة الـ)ج.إ.م/

ٌولٌو؟ ماذا كان مصٌر "األمٌر المإقت" العابر حسان  15"( ثالثة أٌام فقط بعد طرده ٌوم DRS"ق.إ.أ/

الذي صدر عن مجلس الشورى  ٌولٌو و 15بماذا نفسر التحرٌؾ الذي وقع فً منشور  أبو الولٌد؟ و

ر لٌخلط بٌن عندما تحدث عن طرد "عنتر المدعو زوابري"؟ فهل اختلطت األمور على محرر المنشو

( لتعٌٌن خلٌفة GIAبماذا نفسر القرار السرٌع الذي اتخذه رإساء المناطق للـ)ج.إ.م/ الكنٌة؟ و االسم و

بؤنه من الصعب حدوث إجماع بٌن إسالمٌٌن  لجمال زٌتونً مع العلم بوجود خالفات عمٌقة فٌما بٌنهم و

( أو تحفظاتها تجاه " منشقٌن " GIAالـ)ج.إ.م/ ضحاها؟ لماذا ذكر البٌان تحرزات رادٌكالٌٌن بٌن عشٌة و

 105 "المتخصص فً اؼتٌال المثقفٌن والفنانٌن والسٌاسٌٌن"؟ (FIDA)ج.إ.ج.م/كؤمٌر األربعاء كرطالً و

( فكٌؾ ٌفسر مثل هذا GIA( ولٌس للـ)ج.إ.م/FISال سٌما أن مصطفى كرطالً كان ٌتبع للـ)ج.إ.إ/

( التً تبنت اؼتٌال المثقفٌن والفنانٌن والسٌاسٌٌن هً التً عدلت عن GIAااللتباس والخلط فهل الـ)ج.إ.م/

 ( هو الذي ارتبك واختلطت علٌه األمور فً تالعباته؟ DRSموقفها أم أن )ق.إ.أ/

لٌست "اعترافات تابب" فً التلفزة الجزابرٌة )القناة الوحٌدة( والذي هو فضال عن ذلك عمٌل 

الذي ٌستطٌع أن ٌوضح لنا األمور، فقد صرح مصطفى كرطالً (، وال "بالؼه" كذلك هو DRS)ق.إ.أ/

( فً جـمال زٌتونً بدأت مع تبنٌه لقتل محمد GIAبؤن "ارتٌابات الـ)ج.إ.م/ 1996ٌولـٌو  22بالفعل ٌوم 

قد قرر مصٌره، لكونه قد قطع  1996السعٌد وعبد الرزاق رجام" وأن "اؼتٌال الرهبان السبعة فً ماي 

 ".الدعم الخارجً عنه

( ٌعلن عن قتله من GIAساعة فقط من عزل جمال زٌتونً من قٌادة الـ)ج.إ.م/ 24هكذا بعد  و

 متنافٌا مع المنطق تماما، أن بعد إصدار إعالن ؼامض و طرؾ قوات األمن؟ إن ما ٌعتبر خارقا للعادة و

لٌنتهج نفس الخط الذي سلكه سابقه الذي تم إقصاإه  ملتبس ومحرر على عجل، ٌعٌن عنتر زوابري

هو  أعضاء األمن بدون تمٌٌز، و األجانب و بسبب أسلوبه الوحشً الذي ٌستهدؾ السكان المدنٌٌن و

التناقض بعٌنه.

 

د بتسٌٌر ، الذي عه1993( قد أنشبت بمبادرة من الجنرال إسماعٌل العماري فً ربٌع FIDAحسب معلوماتً، فإن )ج.إ.ج.م/( 014

 ( إال فً العاصمة وFIDA"(. لم تنشط )ج.إ.ج.م/CPOهذا التنظٌم إلى العقٌد طرطاڤ األكثر خبرة من فرٌد ؼبرٌنً )ربٌس "م.ر.ع/

كانت ال تستهدؾ إال المثقفٌن. كانت مكونة من إسبلمٌٌن جامعٌٌن جندهم شخص  ٌدعى جباٌلً كان مدٌرا لمعهد الكٌمٌاء بجامعة 

، كان ٌدرب حٌنبذ  طلبة جامعٌٌن على 1992 و 1991الذي كانت لً عدة اتصاالت معه فً  بل إلسماعٌل، وعمٌ باب الزوار و

 صنع قنابل تقلٌدٌة.
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( تظهر جلٌة عندما ٌإكد أحد "التاببٌن" أن "اؼتٌال الرهبان DRSإن بصمات مصالح )ق.إ.أ/

السبعة قد حدد مصٌره، إذ قطع علٌه الدعم الخارجً" إن تفكٌك هذه العبارات ٌعنً أن اإلسالمٌٌن 

 Santٌحصلون على دعم من المجموعة الكاثولٌكٌة العالمٌة، )تلمٌح واضح ألرضٌة سانت اجٌدٌو 

Egidio برعاٌة المجموعة  تحت إشراؾ و 1995ضة الجزابرٌة فً روما سنة التً تبنتها المعار

أنه بهذا  الكاثولٌكٌة اإلٌطالٌة سانت اجٌدٌو المتهمة من أجهزة المخابرات الجزابرٌة بدعم اإلسالمٌٌن( و

فعال فإن أحد الدواعً الهامة  ( قد ضٌع هذا الدعم المزعوم. وGIAالفعل القذر ٌكون ربٌس الـ)ج.إ.م/

ٌولٌو الؽامضة التً ال ٌمكن أن تصدر إال  15كذلك رسالة  مال زٌتونً من طرؾ رإسابه )ولقتل ج

عن مصالح الجنرال إسماعٌل(. كانت من المحتمل جدا تهدؾ إلى "التخلص" من شخص لعب دورا 

 ( ضد فرنسا بؤشهر قلٌلةGIAلكن كذلك لألعمال التً قامت بها الـ)ج.إ.م/ أساسٌا فً اختطاؾ الرهبان، و

هو موضوع الفصل التالً(. فبعد بلوغ أهدافهم فً فرنسا )توقٌؾ، وضع تحت اإلقامة  قبل ذلك )و

الطبقة السٌاسٌة الفرنسٌة( كان على  تحسٌس الرأي العام و السٌطرة على اإلسالمٌٌن و الجبرٌة، و

رنسا حول أن التحقٌقات التً انطلقت فً ف ( أن ٌتخلصوا من شاهد مقلق، خاصة وDRSرإساء )ق.إ.أ/

هو ما قد ٌوصل إلى المدبرٌن  ، كانت ستإدي إلى اكتشاؾ أمر جمال زٌتونً، و1995تفجٌرات صٌؾ 

تلصق التفجٌرات بشبكة جمال زٌتونً بمفرده  انمحت، و الحقٌقٌٌن. فبموته تكون كل اآلثار قد طمست و

 دون سواه!
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( فً فرنسا لٌس أمرا سهال لكنه ضروري، ألن المخطط الذي GIAإن الحدٌث عن الـ)ج.إ.م/

وضعه الجنراالت الحاكمٌن فً الجزابر ٌجد امتداده على التراب الفرنسً. إن تؤٌٌد فرنسا لهم فً حرب 

ستوجب الكثٌر من االستثمار، ألنه فضال على الروابط تورٌطها ال ٌ الجزابر الثانٌة ٌعتبر أمرا حاسما. و

التارٌخٌة بٌن القادة فً البلدٌن فهً تؤوي جالٌة جزابرٌة )أو فرنسٌة من أصل جزابري( مهمة تقدر 

بحوالً ملٌونً نسمة، ٌقع جمٌعهم تحت أعٌن رجال المخابرات الجزابرٌة ومثلما سبق أن بٌنت فً 

على نطاق ضٌق جدا منذ أواسط  ٌقٌمان عالقات خاصة، و (DST.ؾ/)ج.م( وDRSالمقدمة فإن )ق.إ.أ/

حتى ٌومنا هذا. بفضل إسماعٌل بصفة أخص الذي ٌعتبر بدون منازع المحرك الربٌسً فً  الثمانٌنٌات و

 هذا التعاون حتى هذه اللحظة!

  

  

( فً SMعٌن العقٌد محمود سوامً المدعو "حبٌب" مسإوال عن الـ)أ.ع/ 1990فً أوت سنة 

قد اتبع فً استراتٌجٌته لمحاربة  فرنسا )منصبه الرسمً كان مستشارا بسفارة الجزابر فً فرنسا( و

فً بارٌس )حٌث توفى أثناء كل مدة وجوده  الحركات اإلسالمٌة فً فرنسا منذ البداٌة أسلوب الصدمة. و

( كان العمل الدإوب لهذا الضابط هو االختراق أو تجنٌد العمالء أو 1997سنة  –بموتة طبٌعٌة!  -

لكنه على اتصال مستمر بكل من  (DDSE)م.ت.أ.خ/قد كان تابعا لـ تسخٌرهم، و احتواء اإلسالمٌٌن و

س كان ذا طابع خاص، ألن كل ٌجب القول أن مكتب بارٌ ( معا. وDCE)م.ج.م/( وDRSربٌس )ق.إ.أ/

أصحاب الجاه من الجزابرٌٌن لهم "قاعدة خلفٌة" هناك. فالكثٌر منهم ٌمتلكون فنادق خاصة فً العاصمة 
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حتى  1993الفرنسٌة التً ٌترددون علٌها كثٌرا. لقد التقٌت عدة مرات مع العقٌد حبٌب ما بٌن جوان 

ربطها بؽٌرها،  تحلٌلها، و بتكملتها، و عن عمله، وبلؽنً العدٌد من األخبار السرٌة  ، و1995نوفمبر 

 وضع الشبكات اإلسالمٌة و ( فً فرنسا، وDRSاستطعت أن أكون فكرة محددة ودقٌقة عن دور )ق.إ.أ/

سؤعود إلى هذا الموضوع بالتفصٌل فٌما  و 1995تفجٌرات  خاصة التالزم بٌن احتواء هذه األخٌرة و

 بعد.

عن طرٌق صدٌق  1979كن مثلً فً عنابة، قد عرفته سنة إن محمود سوامً الذي كان ٌس

كفإا. أذكر مرة أثناء أحد لقاباتً معه فً بارٌس سنة  مشترك فهو ٌعتبر ضابط "محترفا جدا"، و

لكً ٌشرح لً الصعوبات الجمة التً ٌواجهها فً منصبه أسّر لً بؤنه كان مضطرا إلى  ، و1994

خاصة أن ٌخدم الجمٌع"  رٌس "ٌجب أن ٌكون طٌبا مع الجمٌع والذبب" ألنه فً با "الجمع بٌن الحمل و

أولبك، إرسال  خاصة توفٌر العالج الطبً لهإالء و رجال النظام فً المطار و باستقبال الجنراالت و

قطع الؽٌار، شراء أؼراض مختلفة، حجوزات، تدبٌر مرافقٌن، إعطاء مصروؾ الجٌب...الخ علما بؤنه 

قد كان صاحبنا  كل "مسإول" كان عنده أحد الزبانٌة هناك، و كل جانب و كان محاطا بالجواسٌس من

قد اعترؾ لً أنه ذهب إلى حد تعٌٌن أحد اإلطارات  دابم الحرص على عدم اإلخالل بهذا التوازن، و

لالضطالع بهذه المهمة كان العقٌد حبٌب ٌستفٌد من ثالثة عوامل  لالنشؽال خصٌصا بهذه المسابل... و

 رابحة هً : أو أوراق 

المعلومات التً ٌتلقاها من الجزابر لمساعدته على النجاح فً مهمته؛ و المعلومات التً ٌزوده  -

كذلك اإلمكانٌات المالٌة  ( فً إطار البرنامج المشترك لمحاربة الشبكات اإلسالمٌة؛ وDRSبها )ق.إ.أ/

 المعتبرة.

منقسمون كذلك فٌما ٌخص األموال مثلما هو الوضع فً الجزابر، فإن اإلسالمٌٌن فً فرنسا  و

باستثناء الحركة القرٌبة من الشٌخ  و 1990التً ٌمكن أن تجمع لدى الجالٌة الجزابرٌة. ففً بداٌة سنة 

نحناح التً كانت تبدو على درجة من التنظٌم كانت توجد ثالثة تٌارات إسالمٌة تتنازع السٌادة على 

اتجاه جماعة الجزأرة،  كانت تعوزه التجربة، و (، وFIS.إ.إ/الساحة الفرنسٌة هً: االتجاه األصلً للـ)ج

( GIAالهجرة المتشدد الذي ستتولد عنه الـ)ج.إ.م/ اتجاه جماعة التكفٌر و مقدامون، و هم منظمون، و و

 فٌما بعد. 

 عاجلة إلى السالح و كانت المقاومة المسلحة فً الجزابر فً حاجة ملحة و 1992ابتداء من 

قد راهن  التموٌن بالوسابل الحربٌة. و ا فرنسا هً التً سٌتم فٌها تنظٌم عملٌة اإلمداد والذخابر، وطبع

المساندة )جمع األموال، القٌام بالدعاٌة، التجنٌد، تقدٌم  العقٌد حبٌب أساسا على اختراق جماعات الدعم و
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قد  صرؾ األموال، وكانت استراتٌجٌته تستوجب  توصٌلها...( و المساعدة "لالجبٌن"، شراء األسلحة و

تمكن من ذلك بفضل ما كان ٌتوفر علٌه بالخصوص من إمكانٌات معتبرة)أموال، امتٌازات من كل نوع، 

 .ابتزاز، تورٌط...(

خاصة جمعٌة األخوٌة الجزابرٌة فً فرنسا التً أنشبت فً  هكذا قام باختراق عدة جمعٌات و و

( فً فرنسا، فستقوم ابتداء من ٌناٌر FISللـ)ج.إ.إ/باعتبار هذه المنظمة "مندوب"  . و1990دٌسمبر  20

تنظٌم  مسإولً الحزب الهاربٌن من عملٌات القمع فً الجزابر، و باستقبال مناضلً و 1992

العضو  موسى كراوش الناطق الرسمً، و قد كانت مسٌرة من طرؾ جعفر الهواري و االجتماعات، و

قد كان هذا األخٌر مكلفا  ، وArgenteuilأرجنتاي هو موظؾ فً بلدٌة  ، و(FAFالنشٌط فً )أ.ج.ؾ/

" La Résistance" و"المقاومة Le Critère( "كالمعٌارFISبتحرٌر المنشورات المإٌدة للـ)ج.إ.إ/

 ". L Etendardو"الراٌة 

إلجراء المفاوضات  1993كان كراوش هو واسطة العقٌد حبٌب، فقد استخدم من طرفه فً ربٌع 

قد ذهب إلى درجة  ( فً الخارج، وFISع رابح كبٌر الناطق الرسمً باسم الـ )ج.إ.إ/األولى فً ألمانٌا م

مستشار شارل  صدٌق و Jean-Charles Marchianiبٌن جان شارل مارشٌانً  تنظٌم لقاء بٌنه و

 1993وزٌر الداخلٌة الجدٌد فً فرنسا )لقد أكدت لً هذه المعلومات منذ  Charles Pasquaباسكوا 

 (DST)ج.م.ؾ/" فً بون( إن CIAس مكتب وكالة االستخبارات األمرٌكٌة "من طرؾ ربٌ

( ٌسٌران ٌدا فً ٌد فً هذه العملٌة التً كانت ذات هدؾ مزدوج فبالنسبة للفرنسٌٌن كان DCE)م.ج.م/و

التً سٌتمكنون أن ٌراقبوا من  األمر ٌتعلق بالسٌطرة على منظمة ؼٌر معروفة لدٌهم بالقدر الكافً، و

بالنسبة إلٌنا فالهدؾ بطبٌعة  الفرنسٌٌن الذٌن ٌلتحقون بجماعات الجهاد فً البوسنة و كوسوفو، وخاللها 

لكن  ( فً الخارج، وFISالحال كان ٌتمثل بالدرجة األولى فً القضاء على شبكات التموٌل للـ)ج.إ.إ/

 كذلك لضم بعض قادته بطرٌقة مستترة بؽرض تكوٌن معارضة " مدجنة". 

ضد اإلسالمٌٌن ( DST)ج.م.ؾ/كراوش كذلك دورا مهما فً الحملة التً شنها سٌلعب موسى  و

سؤعود إلى هذا  " وOperation Chrysanthèmeتحت اسم "عملٌة األقحوان  1993فً نوفمبر 

 الموضوع.
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فً العدٌد من المدن الفرنسٌة  (FAFنظمت عدة محاضرات من طرؾ )أ.ج.ؾ/ 1992منذ فبراٌر 

فً هذا اإلطار  كذلك تؤٌٌد الحكومة الفرنسٌة للعسكر فً الجزابر. و إلدانة توقٌؾ المسار االنتخابً، و

المعتدل بإلقاء عدة محاضرات  106( المنتمً إلى تٌار الجزأرة FISلـ )ج.إ.إ/قام أنور هدام أحد قادة ا

 المتعاطفٌن مع التوجه اإلسالمً.  التً جمعت العدٌد من المناضلٌن و و Lyonكانت إحداها بمدٌنة لٌون 

( DST)ج.م.ؾ/ؼٌر أن هذه االستعادة للنشاط من طرؾ اإلسالمٌٌن لم تمر دون أن تلفت انتباه 

الذي الحظ نجاعة تٌار الجزأرة فٌما ٌخص تنظٌم الهجوم اإلسالمً على السلطة الجدٌدة فً الجزابر. لقد 

ومن  (DST)ج.م.ؾ/و (RGكان منظمو كل تلك المحاضرات مسجلٌن فً بطاقٌة )االستخبارات العامة/

خٌر موجودا فً قد كان هذا األ بٌن األشخاص الذٌن تم استدعاإهم من هذه األخٌرة كان علً توشنت. و

الهندسة المعمارٌة )فً حٌن أنه لم  فرنسا منذ شهور بهدؾ تحضٌر دبلوم فً القٌاس الطوبوؼرافً، و

لم ٌكن ٌحوز سوى شهادة بسٌطة فً الطوبوؼرافٌا حصل علٌها من  ٌكن حاصال على البكالورٌا و

 الجزابر ال تسمح له بمزاولة دراسة مماثلة فً فرنسا(.

قد كان توشنت عضوا فً تٌار  فً الجزابر العاصمة بحً شوفالًٌ، و 1967هو من موالٌد 

هذا بعد تردده على مسجد األرقم حٌث كان ٌلقً محمد السعٌد خطبه التً كان  (، وFISالجزأرة للـ)ج.إ.إ/

 توشنت أحد أكثر المتحمسٌن لها.

دأت ب (DST)ج.م.ؾ/بتعرضه لبعض الضؽوط اإلدارٌة بعد استدعابه من طرؾ مصالح  و

 وضعٌة توشنت تصعب فً فرنسا ألن تجدٌد بطاقة إقامته أصبح من الصعب جدا إن لم نقل مستحٌال، و

كانت تلك المشاكل التً تعرض لها توشنت فرصة سانحة لمصالح مخابراتنا

 

دٌسمبر  26(، فً الدور األول من تشرٌعٌات HCEابن أخ تٌجانً هدام عضو فً )م.أ.د/ هو فزٌابً و انتخب أنور هدام، و( 014

قد شارك باسم  (، وUSA(. ٌعٌش فً الـ )و.م.أ/FIS، سٌتم تعٌٌنه كمسإول عن الوفد البرلمانً للـ)ج.إ.إ/1993. فً سنة 1991

وافقة )أنظر الحقا(. و سٌرتكب خطؤ بالم 1995وقع على "عقد روما" فً ٌناٌر  ( فً مفاوضات "سانت اجٌدٌو" وFIS)ج.إ.إ/

أدى انفجار قنبلة داخل حافلة أمام  – 1995ٌناٌر  30الضمنٌة على تفجٌرات نهج العقٌد عمٌروش العاصمة التً حدثت فً 

أن  هذا ما سٌكلفه العدٌد من المشاكل القضابٌة فً بلده المضٌؾ، خاصة و ، و-شخص 42المحافظة المركزٌة للشرطة إلى مصرع 

 الجزابر قد طالبت بتسلٌمه.
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لقد بلؽتنً هذه  طلبه أحد ضباطنا فً بارٌس ألخذ بعض المعلومات البسٌطة )و 1993داٌة فً ب

 الذي كان فً ( الذٌن حضروا هذا االتصال، وDRSاألخبار فً حٌنها من طرؾ أحد ضباط )ق.إ.أ/

مع مصالحنا بعد هذا  واصل عقد اللقاءات المنتظمة ببارٌس(، لم ٌرفض علً توشنت و منصبه

 كما حصل على تجدٌد بطاقة قد تم مقابل ذلك تسوٌة وضعٌته إزاء الخدمة الوطنٌة ألول وا االستجواب

حصل من طرؾ المصالح الجزابرٌة على مساعدة مالٌة مكنته من  1993دابما فً  إقامته فً فرنسا. و

 و، 1993بمباركة العقٌد حبٌب ذهب إلى الجزابر فً صٌؾ  استقدام زوجته إلى فرنسا، و عقد قرانه و

 اإلٌاب مرارا بعد ذلك. واصل الذهاب و

كانت تنشط أساسا فً  ( فً فرنسا وGIAفهذه الفترة هً التً عرفت أولى خالٌا الـ)ج.إ.م/ 

قد عٌن علً توشنت فٌما بعد )من طرؾ جمال  . وLilleلٌل  مرسٌلٌا و لٌون و ضواحً بارٌس و

 ( فً أروبا. وGIAن شبكة الـ)ج.إ.م/"( كمسإول عDRS" وكٌل "ق.إ.أ/GIAزٌتونً أمٌر الـ"ج.إ.م/

ضمان  إلبعاد الشبهات عن توشنت، و بؤكثر تحدٌد فالعقٌد حبٌب هو الذي أوكل إلٌه هذه الوظٌفة، و

قد علمت خالل مهمة قمت بها إلى الهاي  فً بلجٌكا ثم فً هولندا. و 1994السرٌة لنشاطه أقام منذ سنة 

بٌب الذي لم ٌكن "ٌعرفه" أحد فً هذه البلدان قام بعدة من زمٌلً فً بروكسل الرابد إسماعٌل أن ح

زٌادة على ذلك أن الرابد  لاللتقاء بعلً توشنت وتبلٌؽه التعلٌمات )و 1994زٌارات سرٌة إلى هناك سنة 

المتكررة التً قام  إسماعٌل قد استدعً إلى الجزابر ألنه استنكر لدى رإسابه هذه الزٌارات المرتجلة و

لقد نجح توشنت بمساعدة عمالء آخرٌن من إسالمًٌ  منطقة صالحٌته" دون إخطاره(. وبها حبٌب إلى "

(، أن ٌجند فً منظمته العدٌد من الشبان الجزابرٌٌن بمن فٌهم العدٌد من أبناء المهاجرٌن DRS)ق.إ.أ/

من طرؾ رجال  1995سبتمبر  29كخالد خلخال الذي سٌقتل فً ظروؾ مشهدٌة بالقرب من لٌون فً 

 .( الفرنسGIGNً)الـ 

( فً الدابرة MIRHA( فً فرنسا انطالقا من مسجد شارع مٌرة )GIAبدأ تكوٌن شبكات الـ)ج.إ.م/

XVIII كان ٌشرؾ علٌه اإلمام عبد الباقً  الثامن عشرة ببارٌس الذي ٌإمه عدد كبٌر من الجزابرٌٌن، و

جمع األموال وتجنٌد العناصر  قد كان ٌتم فً هذا المسجد (، وFISصحراوي أحد المإسسٌن للـ)ج.إ.إ/

الذٌن كان بعضهم ٌقوم برحلة إلى أفؽانستان للتدرب  التً ستوجه إلى صفوؾ المقاومة فً الجزابر، و

اكتساب فنون الحرب )نصب الكمابن، إبطال مفعول األلؽام، استعمال  على استعمال السالح و

 المتفجرات...الخ( 

ٌنخرطون فً هذه الشبكات الرادٌكالٌة ٌعلمون بطبٌعة لم ٌكن هإالء اإلسالمٌون الشبان الذٌن 

هكذا فإن  بالتالً من عمالء العقٌد حبٌب، و ( وDRSالحال أن كل ذلك كان مراقبا بشكل دقٌق من )ق.إ.أ/
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( هو محمد توامً GIAمن العمالء األكثر نشاطا الذٌن لعبوا دورا مهما فً تكوٌن النواة األولى للـ)ج.إ.م/

انظم إلى  هو أحد األوباش القدامى من حً بلوزداد، دخل فً النشاط اإلسالمً و ر، والمدعو حاج لخض

الهجرة فً مسجد كابول ببلوزداد فً  قام بؤولى خطواته الجهادٌة مع جماعة التكفٌر و (، وFISالـ )ج.إ.إ/

ألقً علٌه القبض من طرؾ  قد سجل فً بطاقٌة الشرطة فً الجزابر، و العاصمة، و

 ، و1992( إلسماعٌل العماري قبل أن ٌتم إطالق سراحه لٌلتحق بفرنسا سنة DCEم/)م.ج.عناصر

عندما وصل إلى بارٌس اتصل بالعقٌد حبٌب لتؤسٌس شركة صورٌة،  ٌتعهده رجال مصالحنا هناك، و

قد استخدمت هذه الشركة  السٌارات )أحٌانا تكون مسروقة( و التصدٌر فً قطع الؽٌار و لالستٌراد و

سٌكون العمٌل محمد توامً من القلة القلٌلة التً  ( على التراب الفرنسً، وGIAاط الـ)ج.إ.م/ؼطاء لنش

سٌستعمل فٌما  نجت من كل المحن )عمالء الشرطة، التوقٌؾ...( التً عرفها اإلسالمٌون فً بارٌس )و

 ة مع مقامه( وٌعود إلى الجزابر لٌحظى بالتشرٌفات المتناسب بعد حتى لترقٌة سٌاسة الوبام المدنً، و

 من إقامة الشبكات اإلسالمٌة، و (DST)ج.م.ؾ/بالفعل فبفضل مساهمته الفعالة تمكن العقٌد حبٌب، و

التً مكنتهم الحقا من القٌام بحمالت التوقٌؾ فً أوساط  مسالك توجٌه األسلحة إلى الجزابر، و

التً ستكون لً  1994" فً قد كانت أهم هذه العملٌات بدون شك هً " قضٌة محمد شلبً اإلسالمٌٌن و

 فرصة العودة إلى الحدٌث عنها الحقا. 

هو محمد الوانٌؽً المدعو عبد هللا، قد  هناك عمٌل آخر للمخابرات الجزابرٌة لعب دورا هاما و و

قد أصبح من  ( لٌعمل كموظؾ فً مسجد بارٌس )وSMمن طرؾ الـ)أ.ع/ 1994تم تسرٌبه سنة 

بؤن هذا العمٌل التابع  1995لقد باح لً العقٌد حبٌب سنة  دلٌل بوبكر( والمساعدٌن الربٌسٌٌن للعمٌد 

من طرؾ النقٌب  2002قد أكدت هذه المعلومة سنة  للعقٌد فرٌد قد سبق أن أثبت قدرته فً الجزابر )و

هارون الذي كان حٌنها فً منصبه ببارٌس( لقد كلؾ بتفجٌر سٌارة مفخخة فً موقؾ السٌارات برٌاض 

هو االعتداء الذي ألصق طبعا  أثناء شهر رمضان و 1993ٌناٌر سنة  21العاصمة ٌوم الفتح فً 

 باإلسالمٌٌن.

أدمج لٌعمل فً شركة الخطوط الجوٌة  مثل الحاج لخضر، و 1994لقد أرسل إلى فرنسا سنة 

أطلق سراحه من طرؾ محققً  و 1994الفرنسٌة كحامل أمتعة، ألقً علٌه القبض فً نوفمبر 

قد نجح محمد الوانٌؽً بمساعدة أخٌه  عندما علموا أنه عمٌل للمخابرات الجزابرٌة، و (DST)ج.م.ؾ/

األصؽر)الذي استقدمه العقٌد حبٌب من الجزابر( أن ٌكون مجموعة فً فرنسا مكلفة باستهداؾ 

قد كان من بٌن  الشخصٌات الجزابرٌة المعارضة للسٌاسة االستبصالٌة التً ٌنتهجها "الصقور"، و

المالك لجزارة  ا المحتملة الجنرال المتقاعد محمد عطاٌلٌة )المقٌم فً فرنسا خالل سنوات الدم وأهدافه
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عدو لدود للجنرال  مفتش سابق للجٌش، مناصر للحوار و فً بارٌس( ربٌس ناحٌة عسكرٌة سابق، و

 خالد نزار.

  

  

الوثابق المزورة من المصادر الهامة للمعلومات بالنسبة للعقٌد  لقد كان االتجار فً األوراق و

ٌدعى طونً )مستعمل من طرؾ  جال شخص اسمه كمال وكان من أنشط عمالبه فً هذا الم حبٌب، و

علً أورال ضابط صؾ عامل بسفارة الجزابر فً فرنسا( الذي قدم معلومات أساسٌة عن الشبكات 

هو ال ٌكاد ٌتجاوز الثالثٌن من  من جراء تعاونه أصبح هذا العمٌل ملٌونٌرا و اإلسالمٌة فً أروبا. و

عمره على أن أروع "خبطة " للعقٌد حبٌب كانت بكل تؤكٌد تجنٌد قمر الدٌن خربان. لقد كان الرجالن 

، إذ أن حبٌب هو الذي كان قد أوقؾ حٌنها ضابط الصؾ قمر الدٌن خربان 1986ٌتعارفان منذ 

 الجوٌة بسبب تورطه فً قضٌة بوٌعلً وبالعاصمة( فً قاعدة طفراوي  1956نوفمبر  14)المولود فً 

فً جوان  قد أصبح خربان بعد ذلك شخصٌة مهمة فً الحركة اإلسالمٌة. و طلب طرده من الجٌش. و

أثناء  (GIS)م.ت.خ/( القالبل جدا الذٌن نجحوا فً اإلفالت من قبضة FISكان من قادة الـ )ج.إ.إ/ 1991

اولت بدون جدوى أن أعثر على مكانه بباكستان سنة هو الذي ح الهجوم على مقر الحزب بالعاصمة، و

( FISهو مقرب من أسامة عباسً نجل عباسً مدنً زعٌم الـ )ج.إ.إ/ )أنظر الفصل السادس( و 1992

نابب ربٌس  1993كما كان أٌضا أحد المسإولٌن على تنظٌم "الباقون على العهد" قبل أن ٌعٌن سنة 

 (AIS)جش.إ.إ/سٌعتبر المسإول عن  1994لخارج وابتداء من ماي ( فً اFISالهٌبة التنفٌذٌة للـ)ج.إ.إ/

 فً أروبا.

 نجح مبعوث العقٌد حبٌب أن ٌقنعوه بالقدوم إلى السفارة و 1993فبعد أن شوهد فً بارٌس سنة 

لقد روى لً حبٌب أنه ألّح على ضرورة  ( من السٌطرة علٌه، وSMمن أول اتصال تمكن ضابط الـ)أ.ع/

وطنٌا ال ٌمكنه  أنه بصفته عسكرٌا قدٌما و طنٌن فً إصالح الوضع فً الجزابر ومشاركة كل الموا

لكن فً الحقٌقة وقع خربان فً  أصبح ٌطبق كل تعلٌماته و التملص. فقبل خربان أن ٌتعاون مع حبٌب و

الذي كان ٌمتلك ملفا خطٌرا ضده  ذلك على الخصوص بسبب ابتزازه من طرؾ الضابط المكلؾ به و

( فً فرنسا )تقدر بمبات اآلالؾ من الفرنكات( التً اختلسها FISضٌة اختالس أموال الـ )ج.إ.إ/ٌتعلق بق

من األموال المجمعة بواسطة مكتب الخدمات الذي فتحه مع أحد األشخاص المدعو عبد القادر مشكور، 
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قد قام  ك( و( )قبل أن ٌخل بااللتزام بعد ذلSMمن تٌارت الذي كان هو كذلك قد جند من طرؾ الـ)أ.ع/

 إٌطالٌا لحساب العقٌد حبٌب. بعدة مهام إلى سوٌسرا و 1993خربان سنة 

فإن العقٌد حبٌب كان  (DST)ج.م.ؾ/نتٌجة العالقة المتمٌزة بٌن مصالح المخابرات الجزابرٌة و و

خاصة فٌما ٌتعلق بالحرب فً البوسنة التً كانت تنذر  ٌقاول من الداخل لصالح نظرابه الفرنسٌٌن و

التً من شؤنها أن تجذب فبات من الشباب الفرنسً  بحدوث تكرار "أفؽانستان ثانٌة" فً أروبا، و

 الذٌن قد ٌجدون ضالتهم فً الخطب الدٌنٌة و المهمشٌن من المجتمع، و المنحدرٌن من الهجرة و

 ٌستهوٌهم الجهاد.

وصٌلها إلى المعنٌٌن. وسابل ت فقد كان إذن من المستعجل جدا تحدٌد مسالك التزوٌد باألسلحة و

كذلك وجود عناصر  ٌحاط علما كذلك بالفرنسٌٌن الذٌن ٌتجرون فً السالح و (DST)ج.م.ؾ/كما كان 

لقد كان الدور المخول لخربان هو القٌام بمهام متكررة إلى  من الٌمٌن المتطرؾ فً عٌن المكان. و

 ( ببارٌس. SMألبانٌا على نفقة ربٌس مكتب الـ)أ.ع/ البوسنة، و

لقد حدثنً العقٌد حبٌب كذلك عن مشروع معسكر للتدرٌب فً كورسٌكا )ٌحتمل أن تكون ثكنة  و

الذي اعتقدت  قد كان سٌعهد به إلى خربان. و قدٌمة قد وضعتها االستخبارات الفرنسٌة تحت تصرفهم( و

متهنٌن" إلى أننً فهمته، هو أن هذه المبادرة كانت تستجٌب النشؽالهم بإرسال هإالء "المجاهدٌن الم

لكن  لٌس للجهاد حصرا و األماكن الساخنة فً العالم )مثل أفؽانستان، الشٌشان، البوسنة، كوسوفو...( و

ال أعرؾ إذا كان  للمخابرات الفرنسٌة فً نفس الوقت و ( وDRSأٌضا لجمع المعلومات المفٌدة لـ)ق.إ.أ/

 (.SMأنا ؼادرت الـ)أ.ع/ لى برٌطانٌا وهذا المشروع قد تم إنجازه أم ال، ألن خربان ذهب بعد ذلك إ

  

  

إن هذا السٌاق المضطرب جدا هو الذي ُجرت فٌه فرنسا رؼما عنها إلى "الحرب القذرة" من 

بعد فشل الجولة التً قام بها  1992خطرت لهم هذه الفكرة فً صٌؾ  طرؾ جنراالت الجزابر. لقد

عبر العدٌد من العواصم األروبٌة للحٌلولة دون إدانة االنقالب من  (HCE)م.أ.د/ علً هارون عضو

بعد  تتعرض للمقاطعة عسكرٌا، و وجدت الجزابر نفسها معزولة سٌاسٌا و طرؾ االتحاد األروبً، و

 ة للسٌاسٌٌن وإخفاق اآللة الدٌبلوماسٌة، دخل العمل الموازي للعربً بلخٌر وفشل الزٌارات المكوكٌ

 تفوق على الدٌبلوماسٌة المحتضرة المحشورة فً وظابؾ قنصلٌة و إسماعٌل العماري فً المٌدان و
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 لمحاولة تحطٌم عزلتنا الدٌبلوماسٌة على الساحة الدولٌة أجهدنا أنفسنا إذن فً "تحسٌس" و روتٌنٌة. و

 ٌانا رشوة صحافٌٌن أجانب بإرسالهم إلى الجزابر مع ضمان التكفل الكامل بهم فً الفنادق الفاخرة، وأح

تشنع بؤعمال اإلرهاب التً ٌقوم بها  ٌنشروا مقاالت تشٌد بالنظام، و فً إقامات الدولة كً ٌكتبوا و

 "األصولٌون".

لصداقات القدٌمة بفضل الوعود أحٌٌت ا بمهارة، و 1993لقد استؽلت عودة الٌمٌن الفرنسً سنة 

( SMكذلك بفضل الحقابب المملوءة باألوراق النقدٌة التً كان ٌحملها ضباط الـ)أ.ع/ بإسناد الصفقات، و

لقد أكدت هذه  تموٌل أحزابهم. و العاملٌن فً بارٌس إلى رجال الحاشٌة لرشوة رجال السٌاسة و

ٌجب القول هنا  ، و107ا أبدا مسإولو الجزابرالممارسات من طرؾ ضابط مخابرات منشق دون أن ٌفنده

أن مثل هذه الممارسات أصبحت تندرج ضمن التقالٌد المعتادة لدى المسإولٌن منذ سنوات طوٌلة 

 الصحفٌٌن معا. كذلك رجال األعمال و "لشراء" الشخصٌات السٌاسٌة، و

وجدت فرنسا نفسها متورطة مباشرة فً الحرب. فقد تم اختطاؾ ثم قتل  1993فً خرٌؾ  لكن

وأجهل ما إذا  1993سبتمبر  21مهندسٌن فرنسٌٌن فً مدٌنة سٌدي بلعباس فً الؽرب الجزابري فً 

فً المقابل لم ٌكن  ( أو هً فعل إرهابً حقٌقً، وDRSكانت هذه االؼتٌاالت ثمرة لمناورات )ق.إ.أ/

 ممكنا فً حقٌقة اختطاؾ ثالثة موظفٌن فً قنصلٌة فرنسا فً الجزابر بعد ذلك بثالثة أشهر، و الشك

آلٌن فرٌسًٌ )الذٌن سبق التطرق إلٌهم فً الفصل  مٌشال تٌفٌرون و ٌتعلق األمر بالزوجٌن جان كلود و

 أكتوبر فً العاصمة من طرؾ جماعة أطلقت على نفسها اسم 24قد اختطفو ٌوم  السادس( و

ذلك بتحمٌلهم "إنذار" من  قد تم إطالقهم بعد أسبوع من ذلك بكٌفٌة مثٌرة لالرتٌاب )و (، وGIAالـ)ج.إ.م/

لكن لٌس  خاطفٌهم ٌؤمر كل األجانب بمؽادرة البلد( ما كان لً أن أعرؾ شٌبا عن هذه القضٌة الؽرٌبة و

 Pascal Kropسكال كروب وبا Roger Faligotبوسعً إال أن أشارك قناعة الصحفٌٌن روجً فالٌجو 

( إلجبار الحكومة الفرنسٌة على أن DRSاللذٌن بٌنا أن تلك العملٌة لم تكن سوى قضٌة مدبرة من )ق.إ.أ/

 108صرامة فً قمع الشبكات اإلسالمٌة فً فرنسا. تصبح أكثر فعالٌة و

 

قد أكد هذا التصرٌح  " و1997the independant   "we bombed paris for algeriaأكتوبر  30أنظر جون سوٌنً، ( 014

 .1997نوفمبر  11فً حوار صحفً ثانً نشر فً الٌومٌة الفرنسٌة "لوموند" بتارٌخ 

 .Flammarion, paris,1999,p.451 sq (DST)ج.م.ؾ/ Roger FALIGOTوروجً فالٌجو  Pascal Kropباسكال كروب ( 013
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( التً بٌنت سنة MAOLج.ض.أ/)ح.حددت فٌما بعد من طرؾ  لقد أكدت هذه األطروحة و و

بؤن هذا الحدث قد حضر على  http://www.anp.org/ 109على موقعها فً اإلنترانٌت  2000

أن الخاطفٌن  و(، DST)ج.م.ؾ/بعض العناصر من  نطاق ضٌق بالتشاور بٌن إسماعٌل العماري، و

الشًء الذي تبٌن بوضوح فٌما بعد، على  ادعوا أنهم إسالمٌون. و ( الذٌنDCE)م.ج.م/عناصر من  كانوا

ال، هو أن الوزٌر الفرنسً للداخلٌة شارل باسكوا قد اؼتنم هذه الفرصة إلطالق عملٌة "األقحوان" ح كل

( الذٌن FISقد شملت هذه الحملة ؼالبٌة مناضلً الـ )ج.إ.إ/ كرد فعل "انتقامً"، و 1993نوفمبر  9 ٌوم

 انتهت بوضع العدٌد منهم تحت اإلقامة الجبرٌة فً فولنمبري  ٌشون على التراب الفرنسً وكانوا ٌع

Folembray كما أدت إلى نفً البعض اآلخر فٌما بعد إلى بوركٌنا فاصو، كؤن الطرق االستعمارٌة ،

واة، كان المسا القدٌمة ظلت دابما راسخة )فعندما كان السكان األصلٌون فً الجزابر ٌطالبون بالحقوق و

التالعب هذه المرة  لكن االستخدام و مصٌرهم النفً إلى كاٌان فً جوٌانا. أو إلى كالٌدونٌا الجدٌدة( و

 ٌتواصل فً بارٌس. ٌنطلق من الجزابر و

( تتبنى فٌها GIAفً إطار هذه العملٌة تم بالفعل العثور على وثابق منسوبة إلى الـ)ج.إ.م/ و

)هذا  ذلك أثناء تفتٌش الشرطة لمنزل موسى كراوش الفرنسٌة فً الجزابر واختطاؾ موظفً القنصلٌة 

الحقٌقة كما علمت فٌما بعد، أن هذا البٌان  القابد اإلسالمً المراقب من العقٌد حبٌب كما سبق الذكر( و

بكل ؼرابة تستخدم هذه  . و(DST)ج.م.ؾ/وضع فً بٌته من طرؾ  كان قد حرر فً مركز عنتر، و

(، فً حٌن ٌحبس موسى كراوش أسبوعٌن ثم FISنها إلبعاد العدٌد من مسإولً الـ )ج.إ.إ/الوثابق حٌ

بعد سبع سنوات ٌبرأ تماما من التهم التً كانت موجهة  ٌفرج عنه قبل أن ٌوضع تحت اإلقامة الجبرٌة. و

نطق  2000أثناء محاكمته فً شهر ٌولٌو  هً قٌادة جماعة أشرار ذات عالقة بمإسسة إرهابٌة و إلٌه و

قد  بقرار المحكمة لفابدته بانعدام وجه إقامة الدعوى. و Roger Leroireقاضً التحقٌق روجً لوروار 

الحظ القاضً البارٌسً أن األدلة المقدمة "كانت بكل بساطة مركبة من طرؾ الشرطة" )بقٌادة المحافظ 

وضع تلك الوثابق لدى  قد كانت مناورة الشرطة تتمثل فً وقتها( و Roger Marionروجً مارٌون 

 منع ( وFIS( فً فرنسا لتبرٌر "عملٌة األقحوان" قصد توقٌؾ قادة الـ )ج.إ.إ/FISمناضلً الـ )ج.إ.إ/

 

 " هذا الحدٌث المفصل، لم تفنده السلطة أبدا.affaire des otagesتحت عنوان "قضٌة المختطفٌن ( 013
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( المزعوم الذي "وجد" لدى موسى GIAج.إ.م/. إن بالغ الـ)110نشاط الحزب اإلسالمً فً فرنسا

 كراوش كان ٌحمل تارٌخ لٌلة إلقاء القبض علٌه!!

 

  

المفاوضات التً تجري مع  سنة حاسمة. فالجزابر كانت على حافة اإلفالس و 1994لقد كانت 

األلمانٌة  و (COFACEهٌآت التؤمٌن الفرنسٌة ) المستثمرون متذمرون، و البنك الدولً تسٌر ببطء، و

(HERMES) .لم تعد تضمن القروض 

على رأسهم  قام دابنو الجزابر و 1994بعد توقٌع االتفاق أخٌرا مع صندوق النقد الدولً فً ماي 

على العكس فإن هذه الجرعة من  بدون تحفظ إلى الحكومة الجزابرٌة و و فرنسا بتقدٌم دعم مالً ضخم

األكسجٌن ستدفع بالجنراالت إلى الزٌادة من التشدٌد والتضٌٌق على المجال السٌاسً. فسٌتم فً شهر 

مع قادة الـ  1994أكتوبر توقٌؾ المفاوضات التً بدأها الربٌس الجدٌد الٌمٌن زروال فً فبراٌر 

كما أسلفنا من قبل، فعندما رأوا بؤن العنؾ ال ٌتناقص، خلص  المسجونٌن فً البلٌدة. و( FIS)ج.إ.إ/

الجنرال الطٌب الدراجً( منطقٌا إلى أن  مستشارٌه )الجنرال محمد بتشٌن و الربٌس الٌمٌن زروال و

 ضاع. وإقامة الحوار سٌشكالن خطوة نحو تهدبة األو ( وFISالتحسٌن من ظروؾ اعتقال قادة الـ )ج.إ.إ/

( DRSتالعبات )ق.إ.أ/ إنً متؤكد جدا أنهم كانوا ٌجهلون تماما فً ذلك الوقت مناورات و

معاونٌهم هو دابما  التوفٌق و بالعنؾ األعمى، لكن أهداؾ الجنراالت العماري و ( وGIAبالـ)ج.إ.م/

استقرار لالحتفاظ الال اإلبقاء على الفوضى و ( )أو على األقل ما تبقى منها( وFISتحطٌم الـ )ج.إ.إ/

 لذلك تضاعفت حدة العنؾ!  بالسلطة، و

قد عرؾ هكذا إثارة هٌجان القتل بكٌفٌة  1994كما سبق أن ذكرت، فإن الثالثً الثانً من سنة  و

لم ٌسبق لها مثٌل، خلؾ آالؾ الضحاٌا من المدنٌٌن. فالعمل المشترك للقوات الخاصة التابعة 

 و"الجماعات (OJAL( كـ)م.ش.ج.ح/DRSالتابعة لـ)ق.إ.أ/ ، فرق الموت(CC/ALAS-لـ)ل.ت.ع.م.ت

 

 2000ٌولٌو  6" موسى كراوش ٌتحصل على انعدام وجه إقامة الدعوى" لٌبٌراصٌون، ( 001
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" بٌن بداهة أن األمر كان ٌتعلق بمخطط متفق علٌه من طرؾ أصحاب القرار )فهذا للجٌشاإلسالمٌة 

والتكوٌن الرسمً  -أنظر الفصل السابع–من سجن تازولت الوقت هو الذي تمت فٌه عملٌة الهروب 

بعد  زٌادة عدم االستقرار(. و هما كما رأٌنا مبادرتان قصد بهما تنمٌة الفوضى و ألولى المٌلٌشٌات و

" الذي كان ٌعارض  DDSE"م.ت.أ.خ/من الجنرال فضٌل السعٌدي )ربٌس  1994التخلص سنة 

رجالهما  إسماعٌل و العسكرٌة الرابعة( أصبحت أٌادي توفٌق وأسالٌبهم، بتعٌٌنه على رأس الناحٌة 

أصبح الطرٌق مفتوحا أمامهم لٌنتقلوا إلى مرحلة جدٌدة من استخدام العنؾ اإلسالمً مازجٌن  طلٌقة، و

 تشوٌه األخبار قصد ضمان دعم الدابنٌن العمومٌٌن الدولٌٌن لسٌاسة "الكل أمنً".  الجرابم و

أوت قام  3فً  أجانب )كروات، روس، رومان، طلٌان( و 10والً ففً ٌولٌو تم اؼتٌال ح

هً العملٌة التً  موظفٌن فً السفارة بعٌن هللا بدالً براهٌم )و كوماندو باؼتٌال ثالثة دركٌٌن فرنسٌٌن و

( إلى بارٌس GIAأوت ٌصل بٌان صادر عن الـ)ج.إ.م/ 12فً  قام بها جمال زٌتونً كما سبق الذكر( و

فً حالة عدم االمتثال فإن المصالح الفرنسٌة  بالكؾ حاال عن تقدٌم الدعم للجنراالت، وٌطالب فرنسا 

( بٌانا بتوقٌع جمال زٌتونً ٌعلن فٌه عن تشكٌل GIAأوت أصدرت الـ)ج.إ.م/ 24ستكون مهددة. فً 

سا ( الالجبٌن فً فرنFISٌزعم البٌان أنها تضم وزراء من بعض شخصٌات الـ )ج.إ.إ/ "حكومة خالفة" و

، والمعروفٌن بمواقفهم الرادٌكالٌة )كؤنور هدام أو احمد الزاوي( 1991من الذٌن تم انتخابهم فً برلمان 

( من دعاة نقل GIAهو ما كان ٌعنً أن هإالء الرجال متطرفٌن من الـ)ج.إ.م/ كذلك محمد السعٌد و و

ران" اآلخران المعنٌان مإكدٌن كذلك "الوزٌ قد كذب محمد السعٌد هذا االدعاء، و اإلرهاب إلى أروبا! و

( لحاجة حملتهم الجدٌدة لتشوٌه األخبار DRSجمٌعهم بؤن األمر ٌتعلق ببالغ مختلق من مصالح )ق.إ.أ/

سبتمبر أرسل بالغ جدٌد من  17تتواصل مثل هذه البالؼات، ففً  (. وGIAباستعمال الـ)ج.إ.م/

العربٌة الصادرة فً لندن، مإكدا معارضته  ( بإمضاء جمال زٌتونً دابما إلى الجرابدGIAالـ)ج.إ.م/

 للحوار الذي بدأه الٌمٌن زروال.

( كانت تستهدؾ بكل وضوح الرأي DRSإن هذه السلسلة من البٌانات المصنوعة فً مخابر )ق.إ.أ/

لو أن ذلك تم  بالفعل لم تتردد فرنسا فً مساعدة الجنراالت )و العام الفرنسً كً ٌضؽط على حكومته. و

 9أن الحكومة الفرنسٌة رخصت بٌع  1994نوفمبر  15بطبٌعة الحال( فقد علمنا ٌوم  فً السر

لكن  " للجزابر موجهة للحماٌة المدنٌة قصد حراسة الشواطا( وEcureuilمروحٌات من نوع "إٌكوراي 

تجهٌزها بآالت معقدة الستعمالها فً  تم دهانها باللون العسكري، و 1995بمجرد استالمها فً مارس 

 الحرب ضد اإلرهاب.
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( على فرنسا بواسطة DRSلكن هذا كله ال ٌكفً، فسٌاسة الضؽط التً مارسها )ق.إ.أ/ و

ذلك باختطاؾ طابرة األٌرباص التابعة  اإلسالمٌٌن ستعرؾ قرٌبا تطورا مؤساوٌا فً فرنسا ذاتها. و

 .1995كذلك تفجٌرات  و 1994للخطوط الجوٌة الفرنسٌة فً نهاٌة 

  

  

قد عرؾ بداٌة " قضٌة شلبً" ذابعة الصٌت التً أطلقت مسلسال  1994قبل ذلك كان خرٌؾ 

دى . إن هذه القضٌة كانت مثاال جلٌا عن م2002إعالمٌا قضابٌا تواصل عرض حلقاته حتى سنة 

نظٌرتها الفرنسٌة عالقات مبنٌة على أساس التبادل  ( وDRSالعالقة الوطٌدة القابمة بٌن مصالح )ق.إ.أ/

لكن االشتراك كذلك فً "العملٌات الدنٌبة" بٌن الجهازٌن لمساعدة  بالمثل للمعلومات االستخباراتٌة، و

مع االختطاؾ  1993ة أو سن 111 1987بعضهما بعضا كما كان الشؤن بالنسبة لقضٌة مسلً سنة 

المزعوم لموظفً سفارة فرنسا فً الجزابر التً كانت تستهدؾ تبرٌر عملٌة "األقحوان". ففً نوفمبر 

بعد تحقٌقات طوٌلة قد توصلت إلى تفكٌك شبكة هامة  أعلنت الصحافة الفرنسٌة أن الشرطة و 1994

مبات من قطع السالح واآلالؾ من قد أسفرت العملٌة عن اكتشاؾ ال ( فً فرنسا وGIAلدعم الـ)ج.إ.م/

قد كان على رأس هذه الشبكة حسب الشرطة الفرنسٌة شخص ٌدعى محمد شلبً الذي  الخراطٌش. و

"تحت ؼطاء" جمعٌة دٌنٌة، هً   Choisy-le-Roiٌنشط من مدرسة قرآنٌة بـ شوازي لوروا   كان

 اثنان من رإساء الشبكة هما محمد كراوش، و زٌادة عن محمد شلبً، و جمعٌة تربٌة مسلمً فرنسا، و

ٌبلػ العدد اإلجمالً للذٌن تم  مراد طسٌن، ٌوجد "مشبوهون إسالمٌون" آخرون وضعوا فً السجن و

 توقٌفهم

 

هو مجاهد قدٌم فً صفوؾ  ، و1987أفرٌل  7اؼتٌل المحامً علً مسٌلً من طرؾ عمٌل لؤلمن العسكري ببارٌس ٌوم ( 000

العامل  1985قد كان سنة  (. وFFSكان من األوفٌاء لحسٌن آٌت أحمد زعٌم )ج.ق.إ/ بان حرب التحرٌر، و( إALN)جش.ت.و/

كان هذا التحالؾ ٌهدد مصالح جنراالت الجزابر،  الربٌس الجزابري السابق أحمد بن بلة، و الربٌسً فً التقارب بٌن هذا األخٌر و

 –( FFSبالخصوص إلى حرمان )ج.ق.إ/ توجٌه رسالة لكبل المعارضٌن و فبالنسبة لهم كان التخلص من علً مسٌلً ٌهدؾ إلى

من شخصٌة كبٌرة ٌمكنها أن تحل محل حسٌن آٌت أحمد فً ٌوم ما، أما منفذ  -الموضوعة دابما فً خانة األعداء الخطٌرٌن للنظام

تم إرساله إلى  بضعة أٌام بعد االؼتٌال، و(، فقد أوقؾ فً بارٌس SMهو عبد المالك أومالو، عمٌل )أ.ع/ عملٌة اؼتٌال مسٌلً و

، دون أن ٌقوم القضاء الفرنسً بؤي تحقٌق Robert Pandraudساعة فقط بعد ذلك بؤمر من الوزٌر روبٌر باندرو  48الجزابر 

 (.1989)أنظر حسٌن آٌت أحمد، قضٌة مسٌلً، الدٌكوفارت، بارٌس، 
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ألول  قد ذكر اسم محمد شلبً عالنٌة و . و1995 – 1994شخصا ما بٌن  169فً إطار هذه العملٌة 

( القبض على شخص ٌدعى محمد فالكو. DCEعندما ألقت مصالح )م.ج.م/ 1993مرة فً الجزابر سنة 

لقد مكن توقٌفه من تفكٌك مجموعة مكونة من أربعٌن فردا تنشط من مسجد حً بلوزداد وكان من  و

ذابع الصٌت بعد ذلك بسنوات، بصفته  هو قرٌب لحسان حطاب )الذي أصبح ضمنهم جمال حطاب و

"( وحسب DRSحسب "أخبار" "ق.إ.أ/ "GSPCالقتال "ج.س.د.ق/ للجماعة السلفٌة للدعوة و أمٌرا

 اعترافات األشخاص الموقوفٌن فإن جماعتهم التً تخطط لعملٌات ضد عناصر قوات األمن عندها فروع

 محمد شلبً ٌؤتً من بٌن رجال اتصاالتهم. و وفً فرنسا داخل األوساط اإلسالمٌة المنحدرة من الهجرة 

 فً أعقاب هذه االعترافات أصدرت محكمة جزابرٌة خاصة حكما باإلعدام ؼٌابٌا على هذا األخٌر. و

( قام بتحرٌات فً فرنسا أكدت حركٌة محمد شلبً الذي كان DRSحسب هذه األخبار نفسها فإن )ق.إ.أ/

 لإلسالمٌٌن الجزابرٌٌن.حقٌقة على رأس جماعة الدعم والمساندة 

قد تولى العقٌد حبٌب اختراقها ومحاولة ربط الصلة مع جماعات أخرى، كذلك الموجودة فً "  و

-Villeneuve-Saint" أو فً " فٌلناؾ سان جورج Chasse-sur-Rhoneشاس سور رون 

Georges إسالمٌة " وقد كان هدفه كمرحلة أولى هو تلؽٌم جماعة شلبً و"جعله ٌتعاون" مع جماعة

نظرا لفشل عملٌة "  ( فً الجزابر بكٌفٌة تمكنه من مراقبة كل النشاط فً فرنسا. وDRSتابعة لـ)ق.إ.أ/

قد عرفنا فٌما بعد أن نشاط جماعة محمد شلبً)التً  التنسٌق" هذه فقد تقرر القضاء على شبكة شلبً. و

( كان مبالؽا فٌه بشكل ال "DCE"م.ج.م/المتعاونة عن قرب مع مصالح  (DST)ج.م.ؾ/كانت مراقبة من 

بهدؾ تبرٌر القضاء على كل  ذلك التخاذه ذرٌعة للقٌام بعملٌة واسعة من التشوٌه اإلعالمً ٌصدق، و

( فً فرنسا، وفً الحقٌقة، كما قال لً زمالبً، فإن الجماعة لم تخزن إال FISالنشاط النضالً للـ)ج.إ.إ/

هو ما لم ٌكن له أٌة عالقة  لمعارضة فً الجزابر، وبعض خراطٌش إلرسالها إلى ا بضع بنادق صٌد و

 التً تإكد عثور الشرطة على "ترسانة" حقٌقٌة من " األسلحة الحربٌة". باألخبار الواردة فً الصحافة و

( أو بواسطة رجال الشرطة الفرنسٌة SMفهل أدخلت هذه األسلحة المعقدة بواسطة عمالء الـ)أ.ع/

( من طرؾ وزٌر FISهكذا بالتالً إطالق الحملة المناهضة للـ)ج.إ.إ/ تبرٌر الفحام شلبً وشبكته، و

 الشك ٌظل قابما! الداخلٌة الفرنسً؟؟ إن السإال ٌبقى بدون إجابة، و

 الذي استفاد خالله خمسة و إنه شك ؼذاه التحقٌق الطوٌل الذي ظل ٌجري حول هذه القضٌة و

خاصة فً المحاكمة الكبرى التً جرت فً فلوري  ثالثون شخصا موقوفا من عدم ثبوت األدلة و

التً أطلق خاللها  ، و1999ٌناٌر  22حتى  1998من األول من سبتمبر  Fleury-Mérogisمٌروجً

ثالثٌن متهما )بعضهم قضى عدة شهور  سراح خمسٌن معتقال أفرج عنهم النعدام األدلة من بٌن مابة و
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نتٌجة طعن تقدموا به الحقا فقد حصلوا  مقٌد فً كناشه. وفً السجن أحٌانا بسبب العثور على رقم هاتؾ 

 على ما ٌقارب ملٌونً فرنك فرنسً بسبب حبسهم بدون وجه حق( أما بالنسبة لشلبً ومحمد كراوش و

مراد طسٌن فقد حكم علٌهم بثمانً سنوات سجنا نافذة بتهمة "تكوٌن جماعة أشرار باالتصال مع مإسسة 

 إرهابٌة" 

نوفمبر  9أعٌد توقٌفه فً  1999لم ٌنته، فبعد إطالق سراح شلبً فً جوان ؼٌر أن المسلسل 

هو ما  أب ألوالد فرنسٌٌن )و طرد مباشرة إلى الجزابر بالرؼم من كونه مولودا فً فرنسا و و 2001

بعرٌضة لمحكمة بارٌس للحصول  2000بالرؼم من كونه تقدم فً مارس  ٌجعله ؼٌر قابل للطرد( و

بمجرد وصوله إلى الجزابر تم  ء منع البقاء على التراب الفرنسً المتخذ فً حقه[ وعلى إلؽاء ]إجرا

اتهامه بـ"تكوٌن وانتماء إلى جماعة إرهابٌة مسلحة تهدؾ إلى ارتكاب جرابم تخرٌب وتدمٌر"  سجنه و

ألنه كما أوضحت محكمة الجزابر، قد كان " محل حكم إجرامً صدر فً حقه ؼٌابٌا على جرابم إرهاب 

نوفمبر إلى أن "السلطات الجزابرٌة  9تخرٌب" فً الوقت الذي كانت الحكومة الفرنسٌة قد أشارت ٌوم  و

 قد أخبرتنا بؤن ]شلبً[ لم ٌكن محل أي حكم جزابً صدر ضده فً الجزابر".

؟ فً الحقٌقة محمد شلبً كان ضحٌة 2001و 1999لو كان محمد شلبً إرهابٌا فلماذا ترك حرا ما بٌن 

بارٌس. لقد صرح مسإول فرنسً رفٌع المستوى احتفظ بعدم ذكر اسمه  رٌة بٌن الجزابر ومإامرة س

بقوله " لقد كنا  2001نوفمبر  24" فً  Le Journal de Dimancheلجرٌدة "لوجورنال دو دٌمانش

لٌس لدٌنا أي سبب  نعلم أنه سٌسجن بمجرد وصوله، فشلبً ممنوع من البقاء على التراب الفرنسً، و

فً المقابل فقد  زٌادة على ذلك فإن الجزابر كانت ترٌده. و البقاء على دعم إلرهابٌٌن إسالمٌٌن، وفً ا

 أن ٌكون له الحق فً محاكمة عادلة و وعدتنا السلطات الجزابرٌة بؤن ظروؾ حبسه ستكون سلٌمة، و

سفارتنا فً الجزابر تتابع هذا الموضوع عن كثب، إن وزٌر الخارجٌة  أن أن ال ٌحكم علٌه باإلعدام. و

 هو الذي تكفل بهذه الصفقة".

قد طلب وكٌل الجمهورٌة  انطلقت محاكمة شلبً من جدٌد فً الجزابر و 2002فً مارس  و

بإصدار الحكم باإلعدام فً حق "الشخص الذي كان على رأس جماعة تحضر للقٌام بعملٌات اؼتٌال ضد 

نظرا ألن  ضد بلعٌد عبد السالم" لقد كان الملؾ فارؼا و الجنرال العربً بلخٌر، و لجنرال خالد نزار وا

 ماي.  20ال بالشهود فقد نطقت المحكمة بالبراءة فً  االتهام لم ٌستطع أن ٌؤتً ال بالدلٌل و

إلى آخره من طرؾ  إن هذه القضٌة الجدٌدة التً اتهم فٌها شلبً لم تكن إال سٌنارٌو مبنٌا من أوله

بعض الدوابر الفرنسٌة لتبربة نفسها إزاء السلطات الجزابرٌة التً تتهم العواصم األروبٌة بإٌواء 

 من جهة أخرى. 2001سبتمبر  11إزاء األمرٌكان الذٌن هزتهم أحداث  اإلرهابٌٌن من جهة، و
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( لممارسة الضؽط على DRSالتالعب العجٌب الذي قام به )ق.إ.أ/ ، و1994عودة إلى سنة 

كومـاندوس من أربعة أفراد )قراصنة جوٌٌن( ٌدعون أنهم ٌنتمون إلى  دٌسمبر قام 24فرنسا، فً 

( باختطاؾ طابرة من نـوع إٌرباص تابعة لشركة الخطوط الجوٌة الفرنسٌة كانت على GIAالـ)ج.إ.م/

( تتمثل فً GIAراكبا، ولقد كانت مطالب الـ)ج.إ.م/ 272على متنها  وشك اإلقالع فً اتجاه بارٌس و

(، DRS( صنٌعة )ق.إ.أ/GIAالحق العٌادة المدعو أبو عدالن ربٌس الـ)ج.إ.م/إطالق سراح عبد 

المحبوس فً سجن سركاجً بالجزابـر )الذي تحدثت عنه سابقا أنظر الفصل الثامن( بعد أن قتلوا ثالثة 

رعٌة فٌتنامٌة. قتل المختطفون بدورهم  ركاب هم شرطً جزابري وطباخ سفارة فرنسا فً الجزابر، و

الفرنسٌٌن فوق مطار مارٌنٌان بمرسٌلٌا حٌث كانت  (GIGNم علٌهم من طرؾ رجال الـ)إثر هجو

 الطابرة جاثمة. 

الظروؾ نفسها التً أحاطت بها ٌتبٌن أن  بمجرد إمعان النظر فً السٌاق الزمنً لهذه القضٌة و

( قام بها جماعة من اإلسالمٌٌن موجهٌن دون DRSموجهة من )ق.إ.أ/ األمر ٌتعلق بعملٌة مدبرة و

 علمهم! ففً هذه الفترة "من الحرب " كانت المراقبة على مستوى مطار الدار البٌضاء بالفعل عدٌدة و

أن أسابٌع قلٌلة قبل ذلك اختطفت طابرة تابعة للخطوط الداخلٌة العامة على خط  متنوعة السٌما و

ولت نحو مدٌنة ألٌكانت اإلسبانٌة من طرؾ ثالثة من رجال ح نوفمبر و 13ورڤلة، ٌوم  –الجزابر 

الشرطة. لقد كان إذن من المستحٌل إدخال السالح حتى الطابرة بدون تواطإ على مستوى رفٌع جدا، 

ماذا ٌقال عن االؼتٌال  زٌادة على ذلك أنه لم ٌتم معاقبة أي شخص محتمل تورطه فً هذه العملٌة )و

الذي كان قد نصح  دٌسمبر محافظ المطار بالجزابر و 24ضحٌته ٌوم  المرٌب الذي ذهب الؽرٌب و

أن العملٌة كانت  بعض المسافرٌن بعدم أخذ هذه الرحلة بالذات للخطوط الجوٌة الفرنسٌة؟( خاصة و

أخٌرا،  (. وDRSالذي ٌإكد بما ال ٌدع مجال للشك تدبٌرها من طرؾ )ق.إ.أ/ متبناة من جمال زٌتونً و

ٌر بها المختطفون هذه العملٌة بٌنت أن األمر ٌتعلق بؤشخاص عدٌمً التجربة لٌست لهم الكٌفٌة التً س
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أٌة عالقة "بالمحترفٌن" الذٌن نفذوا عملٌة اؼتٌال الربٌس محمد بوضٌاؾ، قاصدي مرباح، عبد الحق بن 

 .112حمودة، أو الطاهر جاووت 

الخاطفٌن كانوا ٌنوون تفجٌر الطابرة ؼٌر أن المسإولٌن الفرنسٌٌن تمسكوا بالخرافة التً تفٌد أن 

تؤكٌدا لذلك سٌتم بعد ثالثة أٌام من هذه  كؤنه لدق المسمار أكثر و فً سماء بارٌس قبالة برج إٌفل، و

)جان شوفٌالرد  دٌسمبر بتٌزي وزو وهم 27الحلقة المفجعة، قتل أربعة قساوسة من اآلباء البٌض ٌوم 

Jean Chevillardوكرٌستٌان شوسال ،Christian Chessel  وأالن دٌوالنقارد ،Alain 

Dieulangardشارل دٌكٌر ، وCharles Deckersقد نسب االؼتٌال إلى "جماعة مسلحة". ( و 

. 1995ساخنا جدا سنة  لكن بالنسبة لفرنسا فإن األسوء كان لم ٌقع بعد! فستعرؾ بارٌس صٌفا و

ٌجب القول أنه رؼم كل هذه األحداث أن الوزٌر الفرنسً للشإون الخارجٌة أالن جوبً )الذي سٌصبح 

( بقً متحفظا تجاه جنراالت الجزابر حٌث كان ٌشكو بقوة أنهم ٌقومون 1995ربٌسا للوزراء فً ماي 

ادرة دٌبلوماسٌة هامة كانت ستضعهم فً األمر األكثر خطورة بالنسبة لهإالء، هو أن مب بدور مزدوج: و

 قفص االتهام أمام المجموعة الدولٌة.

جمعت المجموعة الكاثولٌكٌة اإلٌطالٌة فً سانت اجٌدٌو فً روما كل ممثلً  1994فً نوفمبر 

"( وإسالمًٌ LADDH" و"ر.ج.د.ح.إ/FFS" و"ج.ق.إ/PTالمعارضة الجزابرٌة: الدٌمقراطٌٌن)"ح.ع/

قد تمخض هذا االجتماع عن تبنً هذه التنظٌمات  (، وFLNتى وطنًٌ )ج.ت.و/(، وحFISالـ)ج.إ.إ/

تكوٌن مإسسات انتقالٌة قبل  "ألرضٌة الخروج من األزمة" فً الجزابر مطالبة بالتفاوض مع السلطة، و

( ٌطلب منً السعً DRSتلقٌت أمرا من مسإول فً )ق.إ.أ/ 1994تنظٌم انتخابات جدٌدة. وفً دٌسمبر 

 ( من التنقل إلى روما لحضور االجتماع فFISًات األلمانٌة، لمنع رابح كبٌر ممثل الـ )ج.إ.إ/لدى السلط

 سانت أجٌدٌو، هاتفت العقٌد فوزي الذي كان فً منصبه فً روما، فؤكد لً صحة انعقاد اجتماع

  نكذلك مسإولً مصالح األم حٌنبذ أخبرت رسمٌا مسإول مصالح المستشارٌة، و المعارضة بالفعل، و

 

هو بابع خضر فً منطقة الكالٌتوس فً ضواحً العاصمة،  لقد علمنا بؤن الكومندوس كان بقٌادة المدعو ٌحً عبد هللا، و لقد أكد( 004

 من المفٌد أن نوضح هنا أن جنراالت الجزابر و شكوان، كانو شبان عاطلٌن مستعدٌن للموت. و مرفوقا بصالح العٌادي، بن ڤطاؾ و

ذلك خاصة بوضعهم تلقابٌا على رأس  "الملتحٌن" قد عملوا على نزع المصداقٌة عن اإلسبلمٌٌن بكل الوسابل، و نتٌجة هلعهم من

الخضر: كان األمر ٌتعلق بترسٌخ فكرة أن جماعات "مجانٌن  بابعً الحلوٌات و المجموعات األكثر دموٌة، مطالٌن، مٌكانٌكٌٌن، و

فً مفاوضاته مع  من ثمة تبرر سٌاسة االستبصال. حتى أن "األمٌر" ٌحً و طرفٌن وهً مسٌرة من طرؾ مت هللا"، ال تملك نخبة و

هذا  وزٌر الداخلٌة الجزابري ، قد رفض التحدث مع عبد الحق لعٌادة فً الوقت الذي كان مفترضا أن ٌطالب بإطبلق سراحه! و

 التناقض قد فات بالتؤكٌد على مدبري عملٌة اختطاؾ طابرة االٌرباص...
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عندما علم الجنرال إسماعٌل بهذا الخبر سر به أٌما  انً كً ال ٌمنحوا ترخٌص التنقل لرابح كبٌر، واأللم

 ( )الحزب الربٌسً فً المعارضة( لن ٌكون حاضرا، وFISسرور، ألنه كان ٌعتقد أن ممثل الـ )ج.إ.إ/

الوالٌات المتحدة لكن سرعان ما خاب ظنه عندما علم أن رابح كبٌر قد عوض بؤنور هدام الذي قدم من 

الوزٌرة األمرٌكٌة للعدل. و على  Janet Renoاألمرٌكٌة على نفس الرحلة فً الطابرة مع جانات رٌنو 

()المرتبط بالصحافة( أن DRSحٌث لم ٌتردد قسم العمل النفسانً لـ)ق.إ.أ/ خالله تم ربط األمور بسرعة،

 (". FISٌتحدث عن "التؤٌٌد األمرٌكً للـ)ج.إ.إ/

لقد كان  تفصٌال"، و بدون مفاجؤة ٌرفض أصحاب القرار هذا النداء إلى السلم "جملة و هكذا و و

 لو فً السر هذه المبادرة لحل األزمة الجزابرٌة. و ربٌس وزرابه ٌإٌدان بالفعل، و الربٌس الفرنسً و

 و هو ما أدى إلى نتابج كارثٌة تمثلت فً االعتداءات من هنا أتى تصلب الجنراالت من جدٌد، و

( فً مارس GIAكذلك اؼتٌال الـ)ج.إ.م/ ، و1995التفجٌرات المتالحقة التً هزت فرنسا فً صابفة 

للرهبان السبعة لدٌر تٌبحٌرٌن، فقد أعطٌت "إشارة االنطالق" لهذه الحلقة الجدٌدة من اإلجرام  1996

و مإسس للـ . لقد تم فً هذا الٌوم اؼتٌال اإلمام عبد الباقً صحراوي عض1995ٌولٌو  11ٌوم 

عندما سقط  ببارٌس، و( MIRHA( بطلقات نارٌة فً الوجه بمسجده الكابن فً شارع مٌرة )FIS)ج.إ.إ/

هو رجل مصارع" بمالحقة القتلة، ولكن هإالء كانوا  اإلمام صحراوي قام كاتبه نور الدٌن عمر "و

برصاصتٌن فً  محمٌٌن فً الشارع بشخص آخر منهم أطلق علٌه النار من الخلؾ فؤرداه قتٌال

 ، إنه عمل رجال محترفٌن بحق! 113الرأس

لقد بقٌت هذه الجرٌمة المزدوجة بدون عقاب، مع أن كل القرابن حٌنها كانت تتجه صوب  و

بؤن "كوماندوس قد قدم من  La Tribune(. ففً األول من ٌونٌو صرحت ٌومٌة الترٌبون DRS)ق.إ.أ/

قد تلقى تعلٌمات بتصفٌة عدة إسالمٌٌن  العاصمة الفرنسٌة و البوسنة فً مهمة الرتكاب عدة اعتداءات فً

( باإلعدام كعبد الباقً صحراوي وموسى كراوش"، فما هو GIAمحكوم علٌهم من طرؾ الـ)ج.إ.م/

لماذا لم تتخذ الشرطة الفرنسٌة تدابٌر لحماٌة اإلمام عبد الباقً صحراوي فً حٌن  مصدر هذا الخبر؟ و

كان المسجد مبدبٌا تحت المراقبة منذ الحمالت الشهٌرة التً قامت بها الشرطة فً األوساط اإلسالمٌة فً 

 

ا موجها من طرؾ العقٌد حبٌب، كان نور الدٌن عمر )عٌنان خضراوان، أصٌل مدٌنة الشلؾ( فً الحقٌقة إسبلمٌ لقد أكد( 008

معروؾ باسم ناصر، وقد وضع بالقرب من اإلمام لمراقبته؛ وللحٌلولة دون أي تسرب فقد تعمد حبٌب عدم إخطاره بعملٌة االؼتٌال 

 المدبرة، وبمجازفته هذه دفع نور الدٌن هو كذلك الثمن.
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 الثمانٌن من العمر؟ من له الفابدة فً قتل عجوز فً الرابعة و ؟ و1993نوفمبر 

ٌولٌو حٌث عادت الجرٌدة للتؤكٌد بؤن "خمسة  17األؼرب من ذلك أٌضا هو ما حدث بعدها ٌوم  و

( أصبح كبٌرا GIAأشخاص هم الذٌن شاركوا فً عملٌة االؼتٌال" وأضافت بؤن "احتمال تورط الـ)ج.إ.م/

الوحٌد الذي ٌتوفر على شبكة هو  ( فً فرنسا، وGIAعبد الصبور هو اآلن ربٌس الـ)ج.إ.م/ جدا، و

قادرة على القٌام بمثل هذه العملٌات الجرٌبة جدا" وهكذا ٌصبح صحفً واحد بسٌط أقوى من مصالح 

إنه احتمال ؼالب أن األمر هنا ٌتعلق بتسمٌم إخباري من  114الجزابرٌة مجتمعٌن  المخابرات الفرنسٌة و

)الذي خلؾ فً هذا المنصب العقٌد صالح الذي  (DRSالحاج الزبٌر مسإول مصلحة الصحافة لـ)ق.إ.أ/

هً مكلفة بالعالقة مع أجهزة اإلعالم  ( رسمٌا تسمى "مصلحة التوثٌق" و1995فبراٌر  19اؼتٌل فً 

)رقابة، إذاعة، بٌانات أو نشر مقاالت(. فبفضل عمالبه المؽروسٌن فً مختلؾ الٌومٌات الوطنٌة كانوا 

 على من ٌسمونهم إرهابٌٌن.  ه على اإلسالمٌٌن وٌوجهون الرأي العام الوطنً بإحناق

لم تكن التالعبات فً ذلك الوقت تمس األوساط اإلسالمٌة فقط، علمت أثناء اجتماعً فً بارٌس  و

( فً لندن بؤن هذا األخٌر DRSمع العقٌد حبٌب والعقٌد علً دردوري ربٌس مكتب )ق.إ.أ/ 1994سنة 

منهم شخص ٌدعى "أبو حمزة" الذي كان ٌصدر فتاوي  ( وGIAكان على اتصال مع منظري الـ)ج.إ.م/

( فً برٌطانٌا FISقد كان على اتصال كذلك بنذٌر رملً مسإول الـ )ج.إ.إ/ للمجاهدٌن الجزابرٌٌن )و

خروجً من الخدمة علمت  بعد "( وFISالعظمى الذي كان مكلفا بنشر وتوزٌع وثابق وبٌانات الـ"ج.إ.إ/

، 1996فً أواخر سنة  ( دون علمه. وDRSأن أبا حمزة كان موجها هو اآلخر من طرؾ )ق.إ.أ/

ملؽمة من طرؾ  ( لما أدرك أن هذه األخٌرة كانت مخترقة وGIAانفصل عن خط الـ)ج.إ.م/

أن فعال مثل  (. بل أنه قد رفض حتى إصدار فتوى "بتكفٌر" الشعب الجزابري، ألنه رأىDRS)ق.إ.أ/

هذا ال ٌمكن بؤي حال من األحوال أن ٌصدر عن مجموعة تحارب باسم اإلسالم ضد "طواؼٌت 

 الجزابر".

 

 

 

، سٌتم القبض على عبد الكرٌم دناش المدعو عبد الصبور، من طرؾ الشرطة السوٌدٌة بناء على طلب 1995أوت  21فً ( 000

ٌكار، الذي كان ٌشكك فً تورطه فً عملٌة التفجٌر التً مست محطة سان مٌشال إنابة قضابٌة دولٌة من القاضً جون فرانسوا ر

( فً السوٌد، تمت GIAأحد المسإولٌن الربٌسٌٌن عن الـ)ج.إ.م/ للقطارات، عبد الصبور الذي ٌعتبر من مإسسً بٌان "األنصار" و

 تبرأته من التهم المنسوبة إلٌه، فقد كان فً السوٌد لحظة وقوع االنفجار.
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، انفجرت قنبلة فً محطة قطارات (MIRHAأسبوعان بعد االؼتٌال المزدوج فً شارع مٌرة )

 خمسٌن آخرٌن. و جرح مابة و ببارٌس، أسفرت عن مقتل ثمانٌة و  Saint-Michelاألنفاق بسان مٌشال

قد اتبع هذا التفجٌر بسبعة تفجٌرات أخرى من أوت إلى أكتوبر أسفرت فً المجموع عن حوالً ثمانٌن 

( )لقد تبناها جمٌعها جمال زٌتونً فً GIAبسرعة أسندت كل هذه التفجٌرات إلى الـ)ج.إ.م/ مجروحا. و

 سبتمبر وصل من وكالة روٌتر بالقاهرة(.  23بالغ مإرخ فً 

(، الذٌن DRSصحٌح، إذا ما لم ننس أن نضع فً الحسبان أنها من تدبٌر رإساء )ق.إ.أ/ هذا و

ٌّقة بإسماعٌل و (،DST)ج.م.ؾ/أن مسإولً  وّجهوا واضعً القنابل. و  الذٌن أعمتهم عالقتهم الض

 لم ٌشّكوا قطعا فً أن نظرابهم الجزابرٌٌن كانوا على استعداد آخرٌن، لم ٌفعلوا أي شًء لمنعهم، و

بعد ذلك كل شًء من أجل إسدال الستار على هذا  (DST)ج.م.ؾ/قد فعل  للذهاب إلى هذا الحد البعٌد.. و

 الموقؾ.

هما بوعالم بن سعٌد وإسماعٌل  1995إننا نعلم أن اثنٌن من المسإولٌن المحتملٌن عن تفجٌرات 

حكم علبهما بالسجن  و 2002آٌت علً بلقاسم قد أدٌنا معا أمام محكمة بارٌس الخاصة فً أكتوبر 

-Muséeقطار متحؾ أورساي  ، و Maison Blancheهً تفجٌرات مترو مٌزون بالنش المإبد، و

d,Orsay بوعالم بن سعٌد ثبت "ضلوعه" فً تفجٌر سان مٌشال(Saint-Michel  .) 

إذا كانت مسإولٌة هذٌن الشخصٌن مإكدة فإن العدٌد من المالحظٌن قد أكدوا أثناء هذه المحاكمة 

أن المخّطط الحقٌقً لالعتداءات هو علً توشنت المدعو طارق الذي سبق أن تحدثت عن الظروؾ التً 

( بتنسٌق نشاط DRSأصبح فٌها عمٌال للعقٌد حبٌب. إن علً توشنت كان مكلفا من )ق.إ.أ/

فً أروبا مما ال ٌترك لدي أدنى شك بؤنه كان وراء تنظٌم هذه التفجٌرات  ( فً فرنسا وGIAلـ)ج.إ.م/ا

 ( ممارسة الضؽط على الحكومة الفرنسٌة. DRSالتً كان ٌهدؾ من وراءها رإساء )ق.إ.أ/

الذٌن ( DST)ج.م.ؾ/فً الحقٌقة أن ٌبقى األكثر إثارة للؽرابة فً هذه القضٌة هو موقؾ مصالح 

لربما حتى قبل ذلك. فبؤٌة معجزة تمكن من اإلفالت  و 1993كانوا مع ذلك قد عرفوا علً توشنت منذ 

سواء فً هولندا أو إنجلترا أو بلجٌكا أو فرنسا، فً حٌن أن كل  1995و 1993من حمالت الشرطة فً 

 األشخاص القرٌبٌن منه قد قبض علٌهم؟ 
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الفرنسٌة كانت تعلم أن علً توشنت عمٌل  إن اإلجابة واضحة وهً أن مصالح االستخبارات

 ( مكلؾ باختراق جماعات دعم اإلسالمٌٌن فً الخارج.DRSلـ)ق.إ.أ/

 ، كان الجنرال إسماعٌل العماري و(DST)ج.م.ؾ/استؽالال لعالقتهم الحمٌمة مـع مسإولً  و

لعناصر "الخطٌرة" عن ا العقٌد حبٌب ٌزودانهم "بمعلومات" حقٌقٌة عن الحركة اإلسالمـٌة فً فرنسا، و

مقابل هذه المعلومات  ( الذٌن من ضمنهم علً توشنت؛ وDRSالمتعرؾ علٌها من جواسٌس )ق.إ.أ/

هو ما ٌفسر عدم قلق علً  بتقدٌم تعاونه )بما فً ذلك حماٌة المصادر، و (DST)ج.م.ؾ/الثمٌنة ٌقوم 

 ٌن الحقٌقٌٌن. المساعدة فً القضاء على اإلسالمٌ توشنت أبدا على التراب الفرنسً( و

كانت من بٌن صور ستٌن مشبوها متعرفا علٌه فً تفجٌرات فرنسا  1995كذلك ففً نوفمبر  و

الصورة الوحٌدة الناقصة فً األلبوم الموجود لدى مصالح الشرطة هً صورة علً توشنت، مع أنه كتب 

نت عن العدالة مكانها بشكل واضح عبارة:  "س" مجهول مدعو "طارق". فمن كان ٌرٌد أن ٌخفً توش

؟ مع أن الشرطة كانت تعرؾ أن "أمٌر 1993الفرنسٌة؟ ماذا كان مصٌر وثابق التعرٌؾ المحجوزة سنة 

 Ornano( فً فرنسا" كان ٌتقاسم الؽرفة بالفعل مع بوعالم بن سعٌد فً شارع أورنانو GIAالـ)ج.إ.م/

 Félicien-Davidفٌلٌسٌان دافٌد ثم بعد ذلك فً شارع  1995ببارٌس خالل صٌؾ  XVIIIفً الدابرة 

 ...XVIفً الدابرة 

عن وفاة علً توشنت التً كانت قد  1997أعلنت مصالح االستخبارات الجزابرٌة فً أواخر 

أمام إلحاح السلطات الفرنسٌة التً كانت تطالب بالدلٌل  من شهر ماي من السنة ذاتها. و 23حدثت فً 

هً حالة  و–بكل ؼرابة ٌوم العطلة األسبوعٌة  سٌتم تؤكٌده وعلى وفاته، فإن اإلعالن عن هذه الوفاة 

هل هذا األمر ٌتعلق بتصفٌة شاهد محرج قد ٌإدي إلى تورٌط  115. 1998فً فبراٌر  -نادرة جدا

( فً تنسٌق العملٌات اإلرهابٌة فً فرنسا؟ من ساعد علً توشنت على الهروب من إنجلترا DRS)ق.إ.أ/

اإلقامة فٌها بكل اطمبنان لعدة  زابر؟ كٌؾ استطاع أن ٌدخل إلى الجزابر والعودة إلى الج و 1996سنة 

صورته كانت منشورة فً كل مكان  شهور، فً الوقت الذي كان مبحوثا عنه من كل مصالح الشرطة، و

 بعد موجة التفجٌرات الدموٌة التً عرفتها فرنسا؟

 ا ٌعٌش فً الجزابر؟ لماذا لم( ال ٌتخفى عندمGIAكٌؾ ٌمكن تفسٌر أن عنصرا من الـ)ج.إ.م/

  أن ٌحصل على أي Jean-Louis Bruguièreٌتمكن قاضً "مكافحة اإلرهاب" جان لوي بروٌٌر 

 

بعشر سنوات سجن نافذة من محكمة  هو التارٌخ نفسه الذي صدر فٌه الحكم ؼٌابٌا على توشنت 1998فبراٌر 18تارٌخ  و( 004

 .Chasse-sur-Rhôneالجنح ببارٌس فً قضٌة الشبكة اإلسبلمٌة لشاس سور رون 
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 توضٌح من السلطات الجزابرٌة عن "موت" توشنت عندما ذهب خصٌصا إلى الجزابر من أجل هذا

ن أفراد عابلة هو أ هناك دلٌل آخر ٌجعل هذه الوفاة مشبوهة للؽاٌة و . و1998أفرٌل  5الؽرض فً 

 علً توشنت ٌجهلون حتى المكان الذي دفن فٌه؟

التً زرعت الخوؾ من إمكانٌة  1995على أٌة حال، فال مفر من االعتراؾ بؤن تفجٌرات و

تصدٌر "الحرب القذرة " إلى فرنسا لو لم تتخذ تدابٌر مستعجلة قد أدت فعال إلى انقالب فً موقؾ 

" بإتمام الباقً. إن Vigipirateثم قام "مخطط فٌجً بٌرات . 1995السلطات الفرنسٌة ابتداء من 

 إسكاتهم . الفرنسٌٌن قد "أحسوا " أخٌرا بخطر األصولٌة فقاموا بطرد اإلسالمٌٌن و

 

  

لكن الجنراالت ال ٌتخلون عن ممارسة الضؽط على فرنسا كما ٌدل على ذلك اختطاؾ الرهبان  و

ماي. إن الرهبان كانوا  21ً ثم إعدامهم الحقا ف 1996مارس  27و 26السبعة فً معبد تٌبحٌرٌن لٌلة 

محترمٌن فً ناحٌة المدٌة، كانوا ٌقدمون المساعدات بانتظام لإلسالمٌٌن الذٌن التحقوا  معروفٌن و

( المحلً ساٌح عطٌة قد GIAكان أمٌر الـ)ج.إ.م/ 1993دٌسمبر  25بالمقاومة فً الجبال هناك. ففً 

تلقً الدعم منهم)مواد ؼذابٌة، أدوٌة، إرسال األطباء مقابل  قدم عهد أمان للرهبان، و ذهب إلى المعبد و

زٌادة على ذلك فإن الرهبان قد قاموا بدورهم فً  ( أمنهم، وGIAلعالج الجرحى...( تضمن)ج.إ.م/

بمجرد اختطافهم قامت السلطة  هو ما جعلهم هدفا للجنراالت، و و 1994تنظٌم ندوة سانت أجٌدٌو سنة 

( التً كانت حٌنها تحت قٌادة "األمٌر الوطنً" جمال GIAـ)ج.إ.م/الصحافة بإلصاق العملٌة بال و

( بإمضاء هذا األخٌر ٌتبنى GIAأفرٌل صدر بٌان من الـ)ج.إ.م/ 12بعد شهر من ذلك فً  زٌتونً )و

هو ما  (، وDRSلقد سبق أن ذكرت بؤن جمال زٌتونً كان ٌعمل لحساب )ق.إ.أ/ عملٌة االختطاؾ( و

 خابرات الجزابرٌة كاملة فً اؼتٌال الرهبان السبعة. ٌجعل مسإولٌة مصالح الم

لم ٌتؤكد ذلك إال فً السنوات الالحقة عندما كشؾ ضباط جزابرٌون منشقون عن  و

كتب المعلق الدٌنً فً جرٌدة لوموند  1998( فً اختطاؾ وقتل الرهبان. ففً DRSتورط)ق.إ.أ/

أو قطاعا من الجٌش، أو من مصالح  -"الجٌش  الفرنسٌة مقاال "موثقا جدا" ٌقدم الفرضٌة القابلة بؤن

قد سارت األمور  كان قد اخترق منذ البداٌة الخلٌة التً اختطفت الرهبان، و -االستخبارات الجزابرٌة
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بكٌفٌة سٌبة، فتقرر تصفٌة الجمٌع فً النهاٌة بمن فٌهم الرهابن الذٌن لم ٌكن فً فابدة أحد أن ٌعودوا 

 116ن أسرار عن مختطفٌهم."أحٌاء بما كانوا سٌكشفونه م

من طرؾ شاهد جدٌد ذو ثقل فً الموضوع وهذا  2002قد تؤكدت هذه الفرضٌة فً دٌسمبر  و

فً  2001( للبلٌدة المساعد عبد القادر تٌڤة المسجون منذ CTRIالشاهد هو عضو قدٌم فً )م.إ.ب.ت/

عما كان شاهدا علٌه فً رواٌة مفصلة  قدم تٌڤة 117بانكوك. ففً مقابلة مع الٌومٌة الفرنسٌة لٌبراصٌون 

 .ذلك الوقت

هو "إرهابً فً  قضى مولود عزوط و 1996مارس 24مما ورد فً كالمه أن ٌوم  و

قد استقبل  ( بالبلٌدة وCTRIٌعتبر الذراع األٌمن لجمال زٌتونً اللٌلة فً )م.إ.ب.ت/ (" وGIAالـ)ج.إ.م/

سماعٌل العماري شخصٌا برفقة أربعة ضباط من بٌنهم فً الٌوم التالً لمدة ساعتٌن من طرؾ الجنرال إ

فً المساء جهزت شاحنتان صؽٌرتان عادٌتان من نوع بٌجو  العقٌد مهنة جبار ربٌس المركز المذكور، و

 ، من النوع الذي ٌستخدم عادة فً عملٌات التوقٌؾ، للذهاب كما قٌل "فً مهمة خاصة إلى المدٌة" و5ج

 ( بالرهبان السبعة المخطوفٌن. وCTRIدت الشاحنتان إلى )م.إ.ب.ت/مارس عا 27أو  26خالل لٌلة 

قد تم استجواب "الرهابن" من طرؾ مولود عزوط قبل أن ٌنقلوا بعدها بٌومٌن إلى "تالة عّشة"، مركز 

قٌادة جمال زٌتونً فً مرتفعات البلٌدة. ولكن األمور تعقدت كما ٌذكر تٌڤة بسبب تنافس بٌن الجماعات 

ا أوردت جرٌدة لٌبراصٌون بؤن "حسٌن بسٌو، المعروؾ أكثر باسم أبو مصعب، الذي ٌقود المسلحة كم

 زٌتونً أن ٌسلمه الرهبان. و طلب من براقً، -سٌدي موسى  -بوڤرة  –إحدى جماعات منطقة البلٌدة 

 "زٌتونً و هً ؼنٌمة ال ٌمكنها حسب جؽرافٌة الجماعات المسلحة، إال أن تضمن السٌطرة والنفوذ.

 زوط رفضا رفضاً قاطعا نقل الرهابن نحو بوڤرة، لكنهم ٌكونون قد أذعنوا إلى ذلك عندما أٌد قٌاداتع

 من اإلفالت ( بؤن العملٌة بصددDRSعندما أحس )ق.إ.أ/ ( هذا الطلب" كما قاله تٌڤة". وGIAالـ)ج.إ.م/

جمال زٌتونً الذي تلقى  ٌده قرر تصفٌة الشاهدٌن األساسٌٌن، فعزوط اختفى دون أن ٌترك أي أثر و

  هكذا تم محو كل آثار من شؤنها (. وAISاألمر بإحضار الرهابن سقط فً كمٌن نصبه عناصر )جش.إ.إ/

 

] "مصالح" الجٌش المدبرة الؼتٌال الرهبان السبعة  Henri TINCQهنري تنسك   1998جوان  8-7جرٌدة لوموند، ( 116
 [.Pierre Claverie واألسقؾ بٌار كالفوري 

 
"الرهبان السبعة لتٌبحٌرٌن ٌختطفون بؤمر من السلطة فً  Arnaud DUBUSآرنو دوبو  2002دٌسمبر  23لٌبٌراصٌون، ( 117

 الجزابر"
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أن تثبت تورط مصالح االستخبارات الجزابرٌة. فموت جمال زٌتونً سٌتؤخر اإلعالن عنه لٌولٌو 

 أي بعد مدة من اإلعالن عن موت الرهبان السبعة. 1996

هذا بالذات ما حاول  شك ألن تٌڤة ٌجهل ذلك، و َمْن قتل الرهبان، ال لكن تٌڤة لم ٌقل لماذا و

فً مقال طوٌل منشور فً جرٌدة  Armand Veilleuxتصوره )أو إعادة تشكٌله( األب أرمان فاٌو 

نٌسة فً الك كما ذكر لوموند:" لقد كان أرمان فاٌو ناببا عاما و 118 2003لوموند فً بداٌة سنة 

أثناء وقوع عملٌة اختطاؾ رهبان تٌبحٌرٌن وبهذه الصفة  cistercien trappisteالسٌستٌرٌة الطرابٌة 

من ذلك  تنقل عدة مرات إلى الجزابر حٌث كان فً هذه الفترة هو المتخاطب مع السلطات الفرنسٌة، و

 .الوقت لم ٌتوقؾ عن العمل من أجل تسلٌط الضوء على هذه الفاجعة"

بمطابقة شهادة تٌڤة، مع شهادات أشخاص آخرٌن )بمن فٌهم شهادة علً بن حجر، هذا األمٌر  و

عندما أدرك أن جمال زٌتونً كان مسٌرا من  1996( الذي انفصل عنها سنة GIAالسابق للـ)ج.إ.م/

 و "، قدم األب أرمان فاٌو السٌنارٌو الذي ٌعتبره "األقرب إلى الحقٌقة" عن اختطاؾDRSطرؾ "ق.إ.أ/

( لم تكن تستهدؾ تصفٌة الرهبان تحدٌدا لكن ساءت DRSمفاده أن عملٌة )ق.إ.أ/ موت الرهبان، و

تحلٌل األب  األمور بعد ذلك نتٌجة خطؤ فً التنسٌق ومن خبلل تجربتً الشخصٌة فإن شهادة تٌڤة و

اجة إلى توضٌح أرمان فاٌو تبدو لً فً ؼاٌة الصدق، صحٌح أنه هناك العدٌد من النقاط التً بقٌت فً ح

لكن الذي ٌإكد تماما أطروحة  ال ٌمكن التوصل إلى ذلك إال عن طرٌق القٌام بإجراء تحقٌق مستقل، و و

( هو الصمت السٌاسً العجٌب المرٌب الذي ساد فً فرنسا )كما SM"ضربة قذرة" من طرؾ الـ)أ.ع/

اند فاٌو فً جرٌدة لوموند. فلو فً الجزابر( عقب نشر شهادة تٌڤة فً جرٌدة لٌبراصٌون وكذلك مقال أرم

من طرؾ  حدث اتهام مثل هذا فً أي بلد فً العالم، )من جرٌدة كبٌرة معروفة بتحقٌقاتها الجدٌة، و

شخصٌة مشهورة فً الكنٌسة الكاثولٌكٌة( لمصالح استخبارات دولٌة أجنبٌة فتوّرطها فً اؼتٌال رعاٌاها، 

 لكن هذا لٌس فً فرنسا حٌث السلطات فً الدولة. ولزعزع مكانة أعلى  ألدى إلى فضٌحة وطنٌة، و

الطبقة السٌاسٌة فً بارٌس  ( الجزابرٌة وDRSتوجد عالقة ذات طبٌعة خاصة جدا بٌن مصالح )ق.إ.أ/

 تفسر أن األولى بإمكانها أن تسكت الثانٌة...

من  بعٌدا عن كل هذه األهداؾ المباشرة )التخلص و 1996ذلك أنه ال ٌنبؽً االنخداع، ففً 

 ( تجاه نظرابهم الفرنسٌٌنDRSمقلقٌن( فإن اختطاؾ الرهبان كان كذلك "رسالة" من رإساء)ق.إ.أ/

 

 ."فرضٌات حول موت رهبان تٌبحٌرٌن" Armand VEILLEUXأرمان فاٌو  2003ٌناٌر  24جرٌدة لوموند، ( 003
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فً  1995لهم بوضوح ضرورة التوقؾ عن الذهاب بعٌدا فً تحقٌقاتهم عن تفجٌرات  لتبٌن

فرنسا. إن هذه القدرة على اإلضرار كانت رادعة مثلما سنراها فً السنوات الالحقة مع حالة علً 

" وال الشرطة الفرنسٌة( وكذلك أٌضا مع العدٌد من األحكام DST)الذي لم ٌمسه "د.س.ت/ توشنت

( فً فرنسا، لصرؾ النظر عن المدبرٌن الحقٌقٌٌن GIAاألشخاص الثانوٌٌن للـ)ج.إ.م/الصادرة ضد 

 الذٌن ظلوا دابما أحرارا خارج دابرة االتهام والقضاء والعقاب!

ٌجب القول أنه بعد بضعة أسابٌع من اؼتٌال الرهبان، أرسلت "رسالة" أخرى من 

 Mgrون سٌنٌور بٌٌر كالفري سقط أسقؾ وهران م 1996(. ففً أول أوت DRSطرؾ)ق.إ.أ/

Pierre Claverie هو عابد من الجزابر، حٌث كان قد استقبل من طرؾ الوزٌر  ضحٌة انفجار قنبلة، و

الذي كان ٌقوم بزٌارة رسمٌة إلى  Hervé de Charretteالفرنسً للشإون الخارجٌة هٌرفً دو شارٌط 

ه على الّرواٌة الرسمٌة لفاجعة اؼتٌال الجزابر)علما أن األسقؾ كالفري كان قد اعترض بشدة أمام

الرهبان( إن العدٌد من الصحفٌٌن الذٌن حققوا فً هذه القضٌة قد بٌنوا بكل وضوح أن القابمٌن بهذا 

رحلته التً أجلت بؽتة لعدة ساعات، من ٌستطٌع أن  االعتداء كانوا على علم جٌد بتنقالت األسقؾ و

ستطٌع أن ٌضع قنبلة ذات نظام التفجٌر عن بعد فً األسقفٌة ٌعرؾ ذلك؟ من له فابدة فً تصفٌته؟ من ٌ

ؼٌرها ال تترك مجاال ألي افتراض آخر ألنها  مع أنه مكان خاضع لحراسة مشددة؟ كل هذه األسبلة و

 (.DRSإحدى " العملٌات الدنٌبة" لـ)ق.إ.أ/

عمق، وهو "لٌدق المسمار" إلى األ 1996دٌسمبر  3أخٌرا ٌقع اعتداء آخر فً بارٌس ٌوم  و

( خلؾ أربعة Porte Royalتفجٌر قنبلة فً عربة القطار على الخط )ب( فً محطة )بورت رواٌال

 جرٌحا. 128قتلى، و

دٌسمبر وجهت رسالة من إمضاء عنتر زوابري إلى الربٌس جاك شٌراك لتبٌن أن  23فً  و

 المذابح"... ( كانت "تسلك طرٌق التقتٌل، وGIAالـ)ج.إ.م/

كذلك  تفجٌرات فرنسا، و نستخلص قطعا من خالل هذا التكرار الموجز، بؤن قضٌة األٌرباص و و

لعدة سنوات أي محاولة محتشمة من  إلى إخماد و اؼتٌال الرهبان، قد أدت كلها إلى قلب الرأي العام و

ؾ المسار الطبقة السٌاسٌة الفرنسٌة فً التطرق إلى النتابج الفظٌعة لتوقٌ طرؾ أؼلبٌة الصحافة و

 .1992االنتخابً من طرؾ جنراالت الجزابر المدبرٌن النقالب ٌناٌر 

اختالؾ الرإى بٌن "الصقور" االستبصالٌٌن،  إن هذه األحداث المؤساوٌة التً نجمت عن التباٌن و

محاولة  . فؤي1997أنصار المصالحة كانت تنذر فعال بالمجازر الواسعة النطاق التً ستحدث سنة  و

ن تضم أدواتهم الدعابٌة، لكً تسود الفوضى و للعودة إلى السلم قد تم تخرٌبها من طرؾ الجنراالت و

 دٌمومة النظام إلى ماال نهاٌة!
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انطالق العنؾ المدعوم بقوة من  لقد سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع مرارا، فبالتوازي مع

لم ٌترددوا بصفة مباشرة أو بواسطة إسالمٌٌن  ، حٌث قام هإالء و1992أصحاب القرار ابتداء من 

مثلما كانت تتم هذه التصفٌات فً صفوؾ  مستعملٌن فً تصفٌة شخصٌات كانت تعارض سٌاستهم و

دعً هنا أننً سؤسرد أالمستوٌات. ال  فً أعلى المعارضة بالطبع كانت تطال كذلك صفوؾ النظام ذاته و

الشك أن الوحٌدٌن الذٌن ٌعلمون  كل تلك االؼتٌاالت التً دبرها النظام منذ توقٌؾ المسار االنتخابً، و

 العربً بلخٌر بصفتهم المدبرٌن و بكل تلك التصفٌات هم الجنراالت: توفٌق، إسماعٌل العماري و

 خاصة عن طرٌق الفصل و ت ظل دابما محافظا علٌه والحامٌن! فسر هذه االؼتٌاال الموجهٌن، و

مع ذلك فقد مكنتنً وظٌفتً من جمع  (، وDRSالحواجز الموضوعة بٌن مختلؾ إدارات وأقسام )ق.إ.أ/

 قاطعة، حول بعض هذه الحلقات المؤساوٌة، ابتداء من أكثر تلك االؼتٌاالت المشهدٌة و معلومات دقٌقة و

محمد بوضٌاؾ، ذات ٌوم  (HCE)م.أ.د/هً اؼتٌال ربٌس  ة فً السلسلة والتً تعتبر إلى حد ما تدشٌنٌ

 .1992جوان سنة  29فً 

  

  

لنتذكر ظروؾ تلك الفاجعة، ففً ذلك الٌوم إذن قام الربٌس محمد بوضٌاؾ بزٌارة رسمٌة إلى 

ال وزٌر  ال ربٌس الحكومة والذي لم ٌكن مرفوقا بؤي مسإول رفٌع المستوى من رجال النظام ) عنابة و

قد اؼتٌل من طرؾ  ال مسإولً مصالح األمن( و ، و(HCE)م.أ.د/ال أي واحد من أعضاء الـ الداخلٌة و

هو ٌلقً خطابا منقوال على الهواء مباشرة فً التلفزة الجزابرٌة،  ضابط من ضباط حراسته المقربٌن و

كذلك  حسب الرواٌات الرسمٌة و ذلك الٌوم( ومن دار الثقافة )التً كان قد أشرؾ على تدشٌنها فً 
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( متعاطؾ DRSحسب وسابل اإلعالم قد نسبت هذا االؼتٌال فً الوهلة األولى "إلى ضابط من )ق.إ.أ/

أن القاتل كان ضابطا فً  " قبل أن ٌتداركوا ذلك مستخلصٌن بؤنه "فعل منعزل" و( FIS)ج.إ.إ/مع الـ

"( هو المالزم لمبارك DRSحدة التدخل التابعة لـ "ق.إ.أ/)مجموعة التدخل الخاصة. و (GIS)م.ت.خ/

الذي كان قد أضٌؾ فً آخر لحظة إلى المجموعة المكلفة بضمان حماٌة  بومعرافً المدعو عبد الحق، و

هذا بعد أن تم استقبال هذا األخٌر على انفراد قبلها ببضعة أٌام من طرؾ العقٌد إسماعٌل  الربٌس، و

فً مركز عنتر حامال أمرا بمهمة موقعا من طرؾ الرابد حمو بلوٌزة،  (DCE)م.ج.م/العماري ربٌس

جوان، بعد أن قام بإلقاء القنبلة  27، التحق بباقً أعضاء المجموعة فً عنابة ٌوم (GIS)م.ت.خ/ربٌس 

الٌدوٌة على المنصة للتموٌه برز القاتل من وراء الستار الخلفً لٌفرغ خزان رشاشه اآللً على الربٌس 

الهلع لٌتخلص من سالحه  قد استؽل القاتل حالة الفوضى و الفرٌدة فً هذه العملٌة، و حٌة الوحٌدة والض

قبل أن ٌقفز من على صور ٌحٌط بالمكان الرتفاع مترٌن وٌلجؤ إلى منزل إحدى المواطنات على بعد 

 سلم نفسه لها أسٌرا. متر من مكان الحادث حٌث قام باالتصال هاتفٌا بالشرطة و 400

الشًء الذي ال ٌصدق أبدا هنا هو عدم تبادر إلى ذهن أي واحد من أفراد الحرس الرباسً الذٌن  و

 كان ٌبلػ عددهم ستة وخمسٌن عنصرا، أن ٌقوم بؤي رد فعل للقضاء على القاتل لحظتها. 

ذا إن تؤثٌر المفاجبة ال ٌفسر كل شًء، ألننا إذا اقتنعنا بؤن الحرس القرٌب ٌمكن أن ٌستفٌد من ه

مدربون على هذا النوع من الحاالت، فماذا نقول عن الحرس البعٌد  التبرٌر مع أنهم ذوو خبرة عالٌة و

األزقة المحاذٌة...الخ. لماذا لم ٌتدخلوا؟  المنافذ و الذي كان ٌراقب المكان من الخارج، كل األبواب و

بكل اطمبنان فً الوقت الذي كان متر  400ٌقطع مسافة  كٌؾ أمكن لبومعرافً أن ٌؽادر دار الثقافة و

تسمى هذه الدابرة "بالمحٌط األمنً".  من المفروض أن ٌكون كل المحٌط مطوقا من مصالح األمن؟ و

بتواطا ما؟ ال ٌمكن الشك فً ذلك أبدا حتى أن لجنة التحقٌق التً  (GIS)م.ت.خ/فهل استفاد ضابط 

 . بل أن أحدهم و(GIS)م.ت.خ/واطبة لعناصر قد "تؤسفت" عن السٌاسة المت 1992ٌولٌو  4انطلقت فً 

أصاب الشرطً ناصر حمادي الذي انطلق فً أعقاب بومعرافً متسببا  هو علً درٌهم قد أطلق النار و

فً إحداث موجة جدٌدة من إطالق النٌران داخل قاعة دار الثقافة، مما مكن بومعرافً من الهروب على 

م ٌبح أبدا بالدافع الذي حفزه للقٌام بهذا العمل، قد حكم علٌه راحته وبكل اطمبنان، هذا األخٌر الذي ل

باإلعدام إال أن الحكم لم ٌنفذ أبدا. فً حٌن أن العدٌد من الشبان الموصوفٌن باإلرهابٌٌن قد تم إعدامهم 

 بعد الحكم الصادر ضده بكثٌر...

ل القاعة فً حٌن أن إن لجنة التحقٌق لم تنكب على بحث األسباب التً جعلت بومعرافً ٌوجد داخ

 ، حٌث أن ذلك من صالحٌات أعضاء(GIS)م.ت.خ/صالحٌات عناصر ذلك ال ٌدخل ضمن مهام و
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وحدهم الذٌن كان لهم الحق فً الدخول، كما أن اللجنة لم تفسر  (SSP)م.أ.ر/ مصلحة األمن الرباسً

 االختالالت المالحظة فً ذلك الٌوم.

ٌّنت العدٌد من التناقضات الواردة إن العدٌد من المقاالت والكتب التً تن اولت هذا الموضوع قد ب

فً الرواٌة الرسمٌة، ال اعتقد بوجود جزابري واحد ؼٌر مقتنع بؤن مدبري هذا العمل الشنٌع هم بكل 

تؤكٌد أصحاب القرار العسكرٌٌن الذٌن ٌمكن كشفهم بؤي لجنة تحقٌق محاٌدة، وكذلك دون تكرار ما كان 

التً ٌمكن أن  أن أورد بعض العناصر من المعلومات التً اطلعت علٌها مباشرة وقد قٌل أو كتب أرٌد 

 تنٌر الطرٌق أمام مثل هذه اللجنة لو ٌقدر لها ٌوما أن تظهر إلى الوجود.

واضح هنا منذ البداٌة بؤن المالزم لمبارك بومعرافً لم ٌكن أبدا من المتعاطفٌن مع  و

ال المعا، فهو ال ٌعدو كونه مكلؾ  ال ضابعا و ال مختال عقلٌا و ، فلم ٌكن ال إسالمٌا، و(FIS)ج.إ.إ/

بمهمة، منفذ ألوامر معٌنة تلقاها من رإسابه الكبار فً تسلسل الرتب دون أن ٌكون ربٌسه المباشر )حمو 

( المترددة فً الصحؾ حٌنها DRSمن جهة أخرى فإن دعاٌة )ق.إ.أ/ بلوٌزة( على علم بهذه العملٌة. و

بومعرافً "ابن حركً" وهو ما كان ؼٌر صحٌح بالمرة، ذلك أن ابن الحركً ال ٌمكن بؤي جعلت من 

حال من األحوال أن ٌقبل للخدمة فً الجٌش كمحترؾ بصفة عامة، فضال على أن ٌقبل فً المخابرات 

البن على وجه التحدٌد! وزٌادة على ذلك قد زاول تعلٌمه فً مدرسة أشبال الثورة بالقلٌعة التً ال ٌمكن 

قد كان ضمن فوج النقٌب عبد  حركً أن ٌقبل هناك على اإلطالق. لقد عرفت شخصٌا بومعرافً و

 1982إلى  1980القادر خٌمان الذي كان من معارفً القدٌمة )لقد انتدب لٌخدم تحت أوامري من 

فرقة الخمسٌن، دعم ال ، ثم فً فٌلق القٌادة )إدارة و52عندما كان ٌجتاز فترة التطبٌق كضابط فً الفٌلق 

 هذا العرٌؾ القدٌم هو الٌوم برتبة عقٌد(. للمشاة المنقولٌن، و

دفعه إلى أن ٌصبح  أن أجزم بؤن بومعرافً ضابط كفإ همش عن قصد لتكٌٌفه و -إذن –أستطٌع 

أحٌل بومعرافً، رؼم كفاباته العالٌة إلى مهام المراقبة  1992قتاال دون إحساس. فمن ٌناٌر إلى جوان 

ي موسى )فٌال تابعة لألمن العسكري تستخدم كمكان لالتصال، وقد عهد بحراستها فً سٌد

من ثمة لم ٌكن ٌقبض  لم ٌشارك فً أٌة عملٌة من العملٌات التً قامت بها وحدته. و و (GIS)م.ت.خ/

رفقابه فً سٌدي  لقد كان بومعرافً و هً عملٌا تساوي مبلػ راتبه الشهري( و )و عالوة المخاطرة

رضة لتحرش "جماعات أصولٌة" كل لٌلة، مع أنه لم ٌحصل أن قتل أو جرح أي عضو من موسى ع

طوال هذه األشهر الستة )باستثناء المالزم طارق فً عملٌة تٌلٌملً( فقد أصبحت هذه  (GIS)م.ت.خ/
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 كانوا فً أماكن آمنة سواء فً شاطوناؾ أو (GIS)م.ت.خ/الحالة ال تطاق ال سٌما أن ؼالبٌة رفقابه من 

 .119فً بوزرٌعة 

وبعد ساعتٌن فقط من اؼتٌال الربٌس شاركت  1992جوان  29مثلما سبق أن قلت، ففً ٌوم  و

فً دالً براهٌم، بحضور الجنرال خالد نزار ( DRSفً اجتماع ضم : المسإولٌن الربٌسٌٌن لـ )ق.إ.أ/

إطارات جهاز المخابرات، كً عدم الخذالن من  المساندة الكاملة، و وزٌر الدفاع الذي طلب منا الدعم و

كونه قد حرص فً تلك الظروؾ على االجتماع أوال بمسإولً  ٌتمكن من مواصلة " مهمته". و

قبل االجتمـاع بمسإولً الجٌش فذلك ٌدل على األهمٌة التً كان ٌولٌها لتؤٌٌـدهم، خاصة ( DRS)ق.إ.أ/

 . 1990وضعها سنة تنفٌذ "خطة العمل" التً كان قد ( DRSأنه قد عهد إلى )ق.إ.أ/

فإن حضوره ٌسمح كذلك "برص" ( DRSكون تصفٌة بوضٌاؾ من فعل أحد إطارات )ق.إ.أ/ و

ال  خالل هذا االجتماع لم ٌتكلم ال العقٌد إسماعٌل و ال احتجاج. و صفوفنا حتى ال ٌكون هناك تسرب و

در أن ٌقدما استقالتهما فً الجنرال توفٌق فً حٌن أنهما كانا معا المعنٌٌن بالدرجة األولى و كان األج

 مباشرة. الحال و

بعد االجتماع ذهب إسماعٌل شخصٌا إلى عنابة إلحضار المالزم بومعرافً. وكان قد أصدر 

األوامر من قبل إلى ربٌس أمن الوالٌة كً ال ٌسلمه إلى الدرك الوطنً، فلماذا رفض إسماعٌل أن 

هو من صالحٌات  من قبل الدرك الوطنً فً حٌن أن األمر كان ٌتعلق بعسكري، و ٌستجوب بومعرافً

( التً قدمت فً موقعها على MAOLهذا السلك بالذات لٌحقق معه فً البداٌة؟ فحسب )ح.ج.ض.أ/

ذات مصداقٌة عن اؼتٌال بوضٌاؾ االنترنٌت رواٌة مفصلة و
 120

، فإن بومعرافً قد سلم نفسه أوال 

لزمالبه ألنه لم ٌكن ٌثق فً إسماعٌل العماري وكان معه الحق ألن هذا األخٌر قد كلؾ لٌس  للشرطة و

 ( من بٌنهما كمال عٌدون، كً ٌقتال بومعرافً فً عنابة وGISاثنٌن من ضباط الصؾ فً )م.ت.خ/

 لكونهما قد فشال فً القٌام بهذه المهمة فكال العنصرٌن قد صفٌا فً وقت الحق.

 

الثانٌة  إحداهما بقٌادة النقٌب عبد القادر خٌمان، و –( GIS، تم انتداب مجموعتٌن من )م.ت.خ/1992أفرٌل -رسابتداء من ما( 003

فً ؼالب  ( تستعمل أكثر فؤكثر كجٌش تدخل، وGIS)م.ت.خ/تفً ثكنة الشرطة بشاطوناؾ، حٌث أصبح -بقٌادة المبلزم ٌاسٌن

 األحٌان مع الشرطة.

 http://anp.org/affaireboudiaf/affaireboudiaf.htmlعملٌة بوضٌاؾ، ( 041
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إن سالح الجرٌمة الذي رماه بومعرافً بعد القٌام بفعلته الشنٌعة لم ٌتم العثور علٌه حتى اآلن، 

لكن حسب  ً خلؾ ظهر الربٌس بوضٌاؾ وفكٌؾ ٌمكن تفسٌر هذا االختفاء العجٌب؟ لقد كان بومعراف

مصادر موثوقة، فإن رصاصة واحدة على األقل قد اخترقت قفصه الصدري، فهل كان هناك شخص ثان 

كٌؾ ٌمكن كذلك تفسٌر تلك التقصٌرات  كٌؾ ٌمكن تفسٌر عدم إجراء أي تشرٌح للجثة؟ و أطلق النار؟ و

المعنٌٌن مباشرة بحماٌة  (SSPقل من عناصر )م.أ.ر/الحاصلة فً جهاز الحماٌة؟ إن ثالثة أفراد على األ

 الربٌس لم ٌكونوا فً أماكنهم لحظة الفاجعة؟.

فٌما ٌتعلق بدوافع بومعرافً فقد شرحت هذه األخٌرة من طرؾ لجنة التحقٌق الرسمٌة التً  و

ي وقعت ادعت العثور على رسالة مخبؤة فً الجٌب الداخلً لسترة بومعرافً مإرخة فً الٌوم ذاته الذ

حسب لجنة  قد كانت موجهة إلى أحد رفقاء دفعته هو المالزم أول عبد الحمٌد حجاجً، و فٌه الجرٌمة و

التحقٌق فإن الرسالة تبرز "أن الجرٌمة قد ارتكبت العتبارات مرتبطة بقناعات دٌنٌة، اكتسبها من خالل 

خارجه،  سالمٌة داخل الوطن وبصفة خاصة وقوعه تحت تؤثٌر عمل الحركات اإل مطالعاته المتعددة، و

التً كان ٌإٌد دعوتها للمطالبة بإقامة دولة إسالمٌة، معتبرا أنه لم ٌقتل محمد بوضٌاؾ بصفته شخصا  و

افتراء من  الحقٌقة أن األمر كله ٌتعلق بمحض كذب و لكنه بصفته "ربٌس دولة" و لذاته، و

 ( كً ٌجعلوا من هذا الضابط المذنب المثالً.DRS)ق.إ.أ/

هً أن الرابد حمو بلوٌزة لم ٌكن ٌمتلك صالحٌة إمضاء التكلٌؾ  هناك نقطة أخرى هامة، و و

( "GIS"م.ت.خ/بمهمة لبومعرافً، ألن األمر ٌتعلق بالحماٌة الرباسٌة )التً لم تكن من ضمن صالحٌات 

ذا بمجرد اتصال هاتفً أن ٌقوم به (GIS)م.ت.خ/فكٌؾ استطاع العقٌد إسماعٌل أن ٌرخص لربٌس 

الذي لم ٌكن ٌسمح لمرإوسٌه بالتوقٌع حتى  هو المعروؾ عنه حرصه الشدٌد على صالحٌاته و العمل و

، السابق خالد( بؤن (CPOمن جهة أخرى علمت من مصادر متطابقة )كاتب )م.ر.ع/ على إذن؟ و

فً مركز عنتر لٌلة ذهابه فً مهمة إلى عنابة )إذن ٌومان  إسماعٌل العماري كان قد استقبل بومعرافً

فقط قبل االؼتٌال( فما هً طبٌعة الحدٌث الذي دار بٌن االثنٌن؟ فهل كان باستطاعة بومعرافً أن ٌعصً 

هناك عنصرا آخر ؼرٌب جدا دفعنً منذ ذلك الوقت إلى طرح أسبلة حول دور هذا  أمرا إلسماعٌل؟ و

ذهب  اؾ. فؤثناء عملٌة تٌلٌملً التً كانت قد جرت قبل ذلك بؤسابٌع قلٌلة، واألخٌر فً اؼتٌال بوضٌ

ضحٌتها الرابد عمار ڤطوشً، والمالزم طارق )أنظر الفصل السادس(. كان النقٌب عبد القادر خٌمان 
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قد وضعتهما فً أحد أدراج  و 121، قد سلم لً قنبلتٌن هجومٌتٌن إثر نهاٌة العملٌة (GIS)م.ت.خ/من 

جوان إلى الباكستان كما سبق أن قلت ولم  11الحال أننً ذهبت فً مهمة ٌوم  فً شاطوناؾ، و مكتبً

أثناء ؼٌابً حدث أن اختفت القنبلتان من  جوان، أي ٌومان قبل اؼتٌال محمد بوضٌاؾ. و 27أعد إال فً 

ا" من طرؾ أحد بما أننً لم أجد أي وصل الخالء الذمة، فقد استنتجت بؤنهما قد "انتشلت درج مكتبً، و

 المسإولٌن. فمن ٌا ترى ٌمكنه أن ٌدخل مكتبً سوى مسإولً المباشر العقٌد إسماعٌل العماري؟

أكد لً النقٌب أحمد شاكر الذي كان ناببً فً شاطوناؾ بؤن العقٌد إسماعٌل  1993فً ٌولٌو  و

 العماري بالفعل هو الذي أخذ القنبلتٌن.

فً تقرٌر لجنة التحقٌق فً عملٌة اؼتٌال بوضٌاؾ بؤن  الشًء الذي لفت انتباهً هو ما ورد و

هو ما  القنبلة التً فجرها بومعرافً قبل إطالق النار على الربٌس كان قد احتفظ بها من عملٌة تٌلٌملً و

كان مستحٌال ألن بومعرافً لم ٌشارك فً هذه العملٌة على اإلطالق!! بل لم ٌشارك فً أٌة عملٌة ضد 

ما كان لبومعرافً أن ٌحصل علٌها  الحماٌة الرباسٌة ال تمنح لهم القنابل أبدا، واإلرهاب، وأن رجال 

بؤي حال من األحوال. فبالضرورة ٌكون شخص ذو مسإولٌة رفٌعة هو الذي أعطاه تلك القنبلة التً 

الذي  األدلة فإنً مقتنع تمام االقتناع بؤن إسماعٌل هو بناء على كل هذه القرابن و استعملها فً عنابة، و

 سلم له بدون شك القنبلتٌن المؤخوذتٌن من مكتبً بٌومٌن قبل العملٌة! 

هناك أٌضا أحداث ؼرٌبة أخرى أحاطت بهذه الفاجعة ذكرها ناصر بوضٌاؾ نجل الربٌس فً  و

منها أن سٌارة اإلسعاؾ الرباسٌة لم تكن تحمل أٌة تجهٌزات  المقاالت الصحفٌة، و العدٌد من الكتابات و

ٌجهل كذلك الطرٌق  كان ٌقودها سابق لٌس له أٌة معرفة فً مجال اإلسعاؾ الشبه الطبً و وظٌفٌة و

كان الربٌس بوضٌاؾ آخر شخص مصاب فً العملٌة ٌتم نقله وذلك بسبب  المإدٌة إلى المستشفى. و

نه كذلك المروحٌة الحاملة لجثما بدون مبرر فً االنتظار أمام مقر والٌة عنابة، و تضٌٌع وقت أطول و

أخٌرا السرعة التً  التً رفض السماح لها بالهبوط فً القاعدة العسكرٌة ببوفارٌك، قرب العاصمة. و

.تلقفت بها الشرطة بومعرافً...الخ

 

( بعدة خاصة: رصاص )خطاط(، CPO/( فً العملٌات التً تستلزم الهجوم ٌزودون من الـ )م.ر.عGISكان عناصر )م.ت.خ/( 040

( CPOبعد العودة من العملٌة، كانت العدة ؼٌر المستعملة تعاد إلى )م.ر.ع/ قنابل مسٌلة للدموع، ؼاز ُمشل... و قنابل ٌدوٌة هجومٌة،

هذا هو السبب فً  ( الرابد عمار قتٌبل ؛ وCPOالحال أنه فً ذلك الٌوم كان ٌوم سقط قابد  الـ)م.ر.ع/ تفحص بدقة، و أٌن تحصى و

 تعمالها فً الٌوم الموالً للفاجعة.أن أعطٌت لً القنابل التً لم ٌتم اس
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هو القول المحٌر الذي باح لً به محمد الطاهر معمري  هناك ماهو أخطر من ذلك أٌضا، و و

المدٌر العام للحماٌة المدنٌة، فً الٌوم التالً من جنازة بوضٌاؾ حٌث أعلمنً بؤن بوضٌاؾ كان قد 

لوهران قبل ذلك بؤسبوع أي قبل تلك التً أتت على تعرض لمحاولة اؼتٌال أثناء الزٌارة التً قام بها 

كان معمري قد أخبر  أن هذه المحاولة قد أحبطت بفضل ٌقظة أحد رجال الشرطة، و حٌاته فً عنابة، و

بالفعل من طرؾ مصالحه بؤن عناصر الحماٌة المدنٌة قد اكتشفوا قنبلة موضوعة تحت المنصة التً كان 

أن الؽداء  وقها خطابه فً الحجار على الساعة الثالثة بعد الظهر، ومن المقرر أن ٌلقً بوضٌاؾ من ف

أن عناصر  " كان مسموما، و Chapuisالذي كان من المقرر أن ٌتناوله فً الفندق العسكري بـ "شابوي

الذٌن  الحماٌة الرباسٌة قد حذروا الجنود المكلفٌن بالحراسة من تناول أي شًء من األكل المعد )و

لنا الحق فً أن  أن أحد العساكر قد دخل المستشفى من جراء ذلك( و وقع لهم تسمم وؼامروا بذلك 

نطرح تساإالت مشروعة عن االمتناع المطلق للصحافة وقتها عن ذكر أي شًء عن هذه المحاولة 

المزدوجة لالؼتٌال أثناء زٌارة ناحٌة وهران، وكذلك عن سبب تخلً وزٌر الداخلٌة )قد كان حٌنها 

الذي كان من المفروض  العربً بلخٌر( عن مرافقة الربٌس فً هذه الزٌارة الهامة إلى عنابة، والجنرال 

هناك محاولة أخرى لتصفٌة بوضٌاؾ كانت قد دبرت قبل ذلك وكنت أنا شخصٌا  أن ٌقابل الوالة، و

حاولة حسب علمً فإن هذه الم شاهد عٌان على إحدى حلقاتها، حدث ذلك لٌلة عٌد األضحى المبارك، )و

هو ما ٌبٌن أن أصحاب القرار كانوا ٌحضرون لهذا االؼتٌال  لم ٌتم اإلعالن عنها حتى هذه اللحظة( و

 منذ مدة!

كما تقضً التقالٌد، كان على الربٌس أن ٌإدي صالة العٌد فً الجامع الكبٌر بساحة الشهداء  و

تبعة فً مثل هذه الحاالت فإن المسجد طبقا للترتٌبات األمنٌة الم بالعاصمة على الساعة الثامنة صباحا، و

ثم من عناصر الحماٌة الرباسٌة  (،GIS)م.ت.خ/قد تمت مراقبته من طرؾ خبراء المتفجرات التابعٌن ل 

قد شاهدتهم بنفسً عند ذهابهم  ( ضباطا، وضباط صؾ( وDRS)الذٌن ٌتكونون كلهم من إطارات )ق.إ.أ/

 من "فوج الحماٌة" السري التابع إلسماعٌل. عنصرٌن اثنٌن مرفوقٌن بالمالزم أول معاشو و

بوجود أو اكتشاؾ أي  (GIS)م.ت.خ/لم تقدم على إثر ذلك أٌة مالحظة من طرؾ عناصر  و

شًء، كما أن الحراسة الخارجٌة لهذه "النقطة الحساسة" كانت مضمونة منذ الساعة الخامسة مساء 

مع ذلك فإن قنبلة  أحد أن ٌمر إلى الداخل. وبواسطة حزام أمنً من رجال الشرطة ولم ٌكن بإمكان أي 

قد انفجرت على الساعة الثانٌة صباحا داخل المسجد  قد وضعت داخل المسجد بالمحاذاة مع منبر اإلمام و

على الساعة الثانٌة والنصؾ نادانً صدٌقً  الذي كان من المفروض أن ٌإدي فٌه الربٌس صالة العٌد! و

قد كان ٌستشٌرنً دابما فً المسابل األمنٌة( لٌخبرنً  الجزابر وقتها )وعبد الرحمان مزٌان شرٌؾ والً 

شرح لً أنه كلؾ من طرؾ وزٌر الداخلٌة العربً بلخٌر شخصٌا بإرسال فرٌق رجال  بما حدث و
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بطبٌعة الحال فقد قٌل لنا  إصالح األعطاب الناجمة عنه، و الصٌانة فً الحال لمحو كل آثار االنفجار و

مع أنه لم ٌدخل أحد (، FIS)ج.إ.إ/( بؤن هذا اإلنجاز منسوب إلى إسالمًٌ الـDRS.إ.أ/على مستوى )ق

بعض عناصر  و (GIS)م.ت.خ/ إلى قاعة المسجد على اإلطالق باستثناء خبراء المتفجرات التابعٌن لـ

بٌس زٌادة على ذلك فإن الصحافة لم تنطق بكلمة واحدة عن هذه المحاولة الؼتٌال الر . و(SSP)م.أ.ر/

ـقت دقابق القنبلة( و بوضٌاؾ )و ٌْ إنً اعتقد أنه هو  التً أجهضت بدون شك نتٌجة اختالل فً سٌر َم

أنه سٌتخذ بكل  تحرزا، و إال فإنه ٌكون أكثر حذرا و شخصٌا لم ٌحط علما بما حصل أثناء تلك اللٌلة، و

 تؤكٌد إجراءات عقابٌة ضد القابمٌن بهذه "التقصٌرات".

مإكد، إذا كنا فً حاجة بعد إلى تؤكٌد بؤن اؼتٌال الربٌس بوضٌاؾ كان مخططا هناك حدث آخر  و

له على مستوى رفٌع جدا فً قمة هرم السلطة، وهو محاوالت تخوٌؾ أعضاء "اللجنة الوطنٌة للتحقٌق" 

 26التً كان علٌها أن تخلص إلى القول بوجود "تهاونات مسإولة" محددة فً تقرٌرها األولً المقدم فً 

 122الوارد فٌه بؤن "أطروحة العمل المنعزل ال تبدو لنا قرٌبة إلى االحتمال"  1992لٌو ٌو

 18فً  ٌولٌو أصٌب بطلقات نارٌة المحامً محمد فرحات عضو اللجنة المذكورة، و 10فً  و

المناضل فً حقوق اإلنسان والعضو كذلك فً لجنة التحقٌق  قتل ٌوسؾ فتح هللا الموثق، و 1994جوان 

لقد كان ذنبه الوحٌد هو رفضه التوقٌع على تقرٌر التحقٌق الذي كان  ذلك فً مكتبه بالعاصمة، و إٌاها، و

ماي فً مسٌرة كبٌرة  8من جهة أخرى كان قد شارك ٌوم  ٌتضمن استنتاجات ؼٌر مقبولة من طرفه )و

كانت اللجنة  "( وMSP" و"حمس/FLNالمصالحة" التً كانت قد نظمتها )"ج.ت.و/ "من أجل السلم و

( SSP( و)م.أ.ر/GISترجو بالفعل أال تقؾ العقوبات عند العناصر البسٌطة من أعضاء )م.ت.خ/

لقد علمت  لكن تشمل كذلك مسإولً مصالح األمن الربٌسٌٌن، و الحاضرٌن فً عنابة ٌوم الفاجعة، و

كان ٌثق فٌهم بومعرافً أٌضا فً وقت الحق بؤن فتح هللا كان الوحٌد من بٌن أعضاء لجنة التحقٌق الذي 

 إلى درجة أنه بعث له رسالة شخصٌة بؤٌام قلٌلة قبل اؼتٌاله.

 أخٌرا ماذا ٌقال عن كون المالزم أول بومعرافً قد حكم علٌه من طرؾ هٌبة قضابٌة مدنٌة و و

 لٌس المحكمة العسكرٌة بالبلٌدة فً حٌن أن مدنٌٌن آخرٌن كمصطفى بلوصٌؾ، الجنرال المتقاعد، و

 

رؼم أنها كانت مكلفة "بتسلٌط  )الذي لم ٌتم نشر تفاصٌله األساسٌة(، و 1992دٌسمبر  7لكن فً تقرٌرها النهابً المإرخ فً  و( 044

المدبرٌن  المحرضٌن و كذلك الكشؾ عن هوٌات الفاعلٌن و الضوء على الظروؾ التً أحاطت اؼتٌال الربٌس محمد بوضٌاؾ و

بالطبع سٌتم  صة إلى: "ٌبقى على المصالح القضابٌة أن تواصل التحقٌق فً هذه القضٌة الخطٌرة" ولهذه الجرٌمة" فقد اكتفت بالخبل

 .1995اعتماد فرضٌة "العمل المنعزل" خبلل محاكمة بومعرافً فً ماي 
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أدٌنوا من طرؾ هذه المحكمة  علً بن حاج، أو الحاج بتو... كل هإالء حوكموا و عباسً مدنً، و

إذا كان قد صفً كذلك  ال بوضٌاؾ لم ٌكن إذن من فعل إسالمٌٌن كما سبق أن قلت، وإن اؼتٌ العسكرٌة؟

وبدأ  -هإالء أنفسم الذٌن كانوا قد استقدموه  –فألنه كان ٌحرج مخطط أصحاب القرار العسكرٌٌن 

الهجوم علٌهم. إن الربٌس بوضٌاؾ كان قد قام لتوه بعزل الجنرال نور الدٌن بن قرطبً من منصبه 

وقد كان ٌنوي بجد القٌام بعملٌة تنقٌة  -وهو صدٌق حمٌم للجنرال العربً بلخٌر –التشرٌفات  كربٌس

 األجواء من حوله.

ففً مدة تقل عن ثالثة أشهر قام بعزل ثالثة جنراالت من دابرة أصحاب القرار هم: محمد 

باسة، ونور الدٌن بن العماري، قابد القوات البرٌة، حسٌن بن معلم، ربٌس قسم الشإون األمنٌة فً الر

قرطبً ربٌس التشرٌفات! وإن هذا العزل إلى جانب المشادة الحاصلة بٌنه وبٌن الجنرال توفٌق )الذي 

كان ٌنوي عزله كذلك( مضاؾ إلٌه موقفه من نزاع الصحراء الؽربٌة والتحقٌقات التً بدأها حول 

ان ٌنوي استبدال سٌد احمد ؼزالً تؽٌٌر الحكومة الذي كان ٌوشك أن ٌجرٌه )وك اختالسات األموال و

كذلك الحزب السٌاسً الذي كان  و 123من على رأس الحكومة بسعٌد سعدي، أو بؤمٌن بن عبد الرحمان(

ٌرٌد أن ٌإسسه تحت اسم التجمع الوطنً )والذي زال ذكره من الوجود بمجرد اؼتٌال بوضٌاؾ( إن كل 

أنه لو تمكن من تؤسٌس الحزب المذكور الذي هذا جعل من الربٌس بوضٌاؾ رجال ٌستحق القتل! ذلك 

موهبته الخطابٌة، فكان سٌتمكن من  حبه للوطن و ٌستمد منه الشرعٌة الشعبٌة إلى جانب إخالصه و

قد كان زٌادة على ذلك ٌرٌد بعث قضٌة مصطفى  التخلص بسهولة من أعضاء العصابة المحٌطة به، و

أقطاب آخرٌن فً النظام بإثباته أن هذا الجنرال المتهم هو ما لم ٌكن ٌنقص لتلطٌخ  بلوصٌؾ من جدٌد و

عصبٌة لٌس إال! إن  بهتانا، قد ذهب فً الحقٌقة ضحٌة تصفٌة حسابات شخصٌة، و بالرشوة زورا و

( كانوا ٌخشون إذن ضٌاع امتٌازاتهم، 1992"عصابة ٌناٌر" أو "الٌناٌرٌٌن" )نسبة إلى انقالب ٌناٌر 

لخشنة"، والظهار مدى ازدراء هإالء لبوضٌاؾ الذي ظنوا أنه ٌمكن فاختاروا من ثمة "الطرٌقة ا

التالعب به بسهولة ٌكفٌنً أن أذكر ما قاله لً الجنرال إسماعٌل كتؤبٌن للفقٌد:" إن عمله البطولً الوحٌد 

هو استهتار ٌشاطره فٌه الجنرال خالد نزار الذي قال لً حرفٌا فً دٌسمبر  هو موته ربٌس دولة" و

 هو شًء كثٌر بالنسبة لشخص كان ٌبٌع القرمٌد". د كان له الحق فً مراسٌم دفن وطنٌة، و"لق 1994

: إن اؼتٌال الربٌس بوضٌاؾ دشن قابمة طوٌلة من التصفٌات لشخصٌات أخرى كان أبرزها

 

الستٌنٌات لٌظهر معارضته حزب أسسه محمد بوضٌاؾ فً منتصؾ –( PRSالثورة اإلشتراكً )ح.ث.إ/كان هذا المناضل القدٌم فً حزب ( 048

 .1992( من ٌناٌر إلى ٌولٌو HCEالذي ٌعٌش فً المنفى ببارٌس، مستشارا لربٌس )م.أ.د/ و –( FLNلـ)ج.ت.و/
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سعٌد  قاصدي مرباح، جٌبللً الٌابس، طاهر جاووت، محمد بوخبزة، حمود حمبلً، جٌبللً بلخنشٌر،

 عبد الحق بن حمودة، عبد القادر حشانً... مقبل،

  

  

" فً عهد بومدٌن وربٌس SMأ.ع/هو ربٌس سابق لجهاز الـ" كان قاصدي مرباح، و 1993فً 

كتلة  صرٌح مع الجنرال العربً بلخٌر، و ( فً خالؾ شدٌد و1989وزراء سابق )

كان ٌحاول أن ٌوحد صفوؾ المعارضة بإجراء االتصاالت مع  ( وDAFجنراالت)ؾ.ج.ؾ/

ذلك لإلطاحة بالجنراالت  و 1954الضباط الذٌن بقوا أوفٌاء لمبادئ ثورة  اإلسالمٌٌن، و الدٌمقراطٌٌن و

 الذٌن قاموا بمصادرة السلطة.

أوت  18إلى  14من ( فإن إقامة قاصدي مرباح MAOL)ح.ج.ض.أ/فحسب النقٌب أوڤنون من 

فً سوٌسرا مكنته من االتصال بمختلؾ ممثلً المعارضة فً المنفى لٌضبط معهم مشروعه  1993

فً الٌوم الثانً بالذات من عودته  . و1993الذي كان سٌتمخض عن القٌام بثورة فً الفاتح من نوفمبر 

قد  اثنان من حراسه، و و 124 ابنه حكٌم، اؼتٌل معه أخوه و إلى الوطن تم اؼتٌاله فً برج البحري )و

مطلعٌن جٌدا على  كانوا ٌستقلون سٌارتٌن اثنتٌن( من طرؾ كومندو متكون من خمسة عشر فردا.

إن الطرٌقة التً تمت بها تصفٌة ربٌس الحكومة السابق تنم عن احترافٌة القابمٌن  خط سٌره، و توقٌته، و

مباشرة دون أن ٌنسوا أخذ حقٌبة الوثابق التً كانت  بها الذٌن اختفوا بكٌفٌة عجٌبة بعد ارتكاب الجرٌمة

 .لم ٌؤخذوا سالحه!( معه، )و

 إن هذه العملٌة التً كانت مشفرة تحت اسم "فٌروس" قد روٌت كل مراحلها بالتفصٌل فً مقال

الذي أكد أن رجال الكومندو القتلة فً االنترنٌت و 125( MAOL)ح.ج.ض.أ/على موقع  1999نشر فً 

 

(. وهو ما مكن ربٌس FIS( والده عن األسالٌب ؼٌر الشرعٌة التً ٌعتمدها رإساإه مع الـ)ج.إ.إ/DRSهو ضابط فً )ق.إ.أ/ أخبر حكٌم و لقد( 040

ٌُستؽل "العصٌان المدنً" ضد )ج.إ.إ/1991فً شهر ماي  (MAJDح.ج.ع.ت/حزب ) ( ولكن أٌضا FIS، من تحذٌر عباسً مدنً من خطر أن 

 لمحٌطه المقرب. (DRS/)ق.إ.أباختراق عمبلء 

  WWW.ANP.ORG/affaireKmerbah.htlm"عملٌة الفٌروس"( 044
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كانوا بقٌادة العقٌد بشٌر طرطاڤ شخصٌا. ال أدري إذا كانت هذه الرواٌة  ، و192كانوا ٌتبعون لوحدة 

 (DCSA)م.م.أ.ج/لٌس من  و (DCE)م.ج.م/ملٌة مدبرة من صحٌحة، ألن مصادري تإكد أن هذه الع

بدلٌل مشاركة عبد هللا قاسً ضابط الصؾ السابق المدعو شكٌب، عمٌل إسماعٌل الذي سبق أن تحدثت 

قد  (DCSA)م.م.أ.ج/و (DCE)م.ج.م/عنه )أنظر الفصل السادس( على أنه من المحتمل أن ٌكون كل من 

اشتركتا فً عملٌة تصفٌة قاصدي مرباح، ومهما ٌكن اسم الجهاز الذي قام بارتكاب هذه الجرٌمة الشنعاء 

 (!DRSفإن الشًء المإكد الذي ال ٌختلؾ علٌه اثنان هو أنها من صنٌع )ق.إ.أ/

كالعادة طبعا، لم ٌجرى أي تحقٌق جدي، حٌث نسبت الجرٌمة إلى جماعة مولود حطاب )الذي  و

بعد ذلك ببضعة أسابٌع، إثر معارك داخلٌة لتصفٌة الحسابات بٌن الفصابل اإلسالمٌة حسب  سٌقتل

 بسبب ذلك لم ٌعثر على الفاعلٌن أبدا! الصحافة الجزابرٌة( و

كنت حٌنها فً مهمة فً الجزابر، فتجاذبت أطراؾ الحدٌث حولها مع  ، و1993فً سبتمبر  و

ها تدخل ضمن "منطق الدولة"، ولم أرد أن أبحث كثٌرا فً إسماعٌل العماري الذي أجابنً حرفٌا بؤن

الموضوع، فمرحلة تصفٌة الحسابات قد بدأت. وأثناء قٌامً بزٌارة لمحمد عباس عاللو، ربٌس حزب 

هو حزب صؽٌر ٌقع مقره فً حسٌن داي( تطرقنا إلى الحدٌث عن  العمل )و الجمعٌة الشعبٌة للوحدة و

بكل ؼرابة نفس الجواب "منطق الدولة" وبٌن لً أن مرباح كان ٌرٌد اؼتٌال قاصدي مرباح، فؤعطانً 

وٌنوي الذهاب إلى لٌبٌا فً الفاتح من سبتمبر بدعوة  (MSPحمس/و) (FIS)ج.إ.إ/أن ٌعقد تحالفات مع الـ

من معمر القذافً لحضور احتفاالت الذكرى السنوٌة للثورة اللٌبٌة، حٌث كان ٌرٌد تنسٌق العمل مع قادة 

 ضة اإلسالمٌة الجزابرٌة.المعار

حٌنها  إنها بالضبط نفس العبارات التً قالها لً إسماعٌل العماري قبل ذلك بساعة تقرٌبا! و

أدركت أن النظام قد تخلص من قاصدي مرباح ذلك الرجل الوطنً النزٌه الذي كان مثل المرحوم محمد 

 ( المتالك الجزابر، وDAFبوضٌاؾ قادرا على إحباط المإامرة المدبرة من جنراالت )ؾ.ج.ؾ/

 أولٌاء نعمتهم القدامى والجدد، ماضٌا و االستحواذ على مقدراتها لحساب حماتهم من وراء البحر و

 حاضرا!

 قد علمت فٌما بعد، بفضل المساعد محمد شٌرك الذي عٌن كاتبا لً فً بون، بؤن عبد هللا قاسً و

هامة لقاتلً قاصدي مرباح بإٌوابهم فً إقامته بالقرب من مدٌنة برج الكٌفان  قد قدم مساعدة لوجٌستٌة

قد كوفا عبد هللا قاسً على هذا الجمٌل بمقعد نابب فً البرلمان المعٌن  مباشرة بعد انتهابهم من المهمة و

( مطرود من SM( وهكذا وجد ضابط صؾ فً)أ.ع/CNT)المجلس الوطنً االنتقالً/ 1994سنة 

( بسبب مشاركته فً مإامرة )قضٌة "ڤفصة"( نفسه ناببا فً برلمان الجزابر ANP)ج.و.ش/

بعد الشكوى التً قدمتها ضده أرملة  "الجمهورٌة" المسٌرة من طرؾ مجرمٌن من "عصابة ٌناٌر" و
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المرحوم قاصدي مرباح على إثر اؼتٌال زوجها سٌتم اؼتٌال عبد هللا قاسً هو نفسه بطرٌقة ؼرٌبة فً 

 .1994أوت  24 منزله ٌوم

  

  

لقد كان للعسكرٌٌن هم كذلك نصٌبهم من الضحاٌا مثل المقدم رضوان صاري، الذي قام بإنشاء 

، وأثناء 1991بعٌن النعجة أثناء قٌام حالة الحصار فً جوان  (CFTمصلحة اإلعالم اآللً فً )ق.ق.بر/

هو فً طرٌق عودته من  ، و1993ٌولٌو  4، فقد قتل بالرصاص فً 1992حالة الطوارئ فً فبراٌر 

الذٌن كانت قد تمت ترقٌتهم حدٌثا، أو كذلك العقٌد ( ANP)ج.و.ش/حضور حفل تسلٌم الرتب لضباط 

مراو( مدٌر مصلحة التوثٌق )التً كان ٌطلق علٌها بصفة عامة اسم اسمه الحقٌقً جٌاللً  صالح )و

بالقبة فً ضواحً  1995فبراٌر  19حارسه فً  ( فقد قتل مع سابقه وDRS"مصلحة الصحافة" )ق.إ.أ/

( CFN)ق.ق.بح/كذلك الجنرال محمد بوطٌؽان قابد  كان فً طرٌقه بالسٌارة إلى العمل، و العاصمة، و

هو بصدد شراء الحلٌب عند البقال فً ببر مراد راٌس، حً متاخم  و 1995مبر نوف 27الذي قتل ٌوم 

ال أذكر هنا إال الحاالت المشبوهة للعسكرٌٌن الذٌن  لحٌدرة، حٌث ٌسكن بعض رجال األمونكالتورا. و

 لٌس أولبك الذٌن سقطوا فً المعارك فً إطار الحرب ضد اإلرهاب. تمت تصفٌتهم و

 لتً لم تتبّناها أٌة منظمة كانت قد تمت نسبتها تلقابٌا إلى اإلسالمٌٌن، وإن كل هذه االؼتٌاالت ا

طبعا فلم تشكل أٌة لجنة تحقٌق لتوضٌح هذه األمور وتحدٌد مرتكبً هذه الجرابم! وٌوجد عدد آخر من 

الضباط السامٌن "المعارضٌن" الذٌن قتلوا "فً حوادث عارضة" كما قٌل، أو قتلوا من طرؾ 

لٌس  أذكر هنا بعضهم على سبٌل المثال و ( دون أن ٌتحدث عنهم فً أجهزة اإلعالم، وGIAالـ)ج.إ.م/

 الحصر: 

الرابد جابر بن ٌمٌنة الذي كان ٌعارض إسماعٌل العماري وقد سبق أن تحدثت عن قضٌته،  -

 )أنظر الفصل الخامس(. 1992اؼتٌل فً مارس 

الربٌس محمد بوضٌاؾ فً المسابل الرابد مراد مباركً من الحراش، الذي كان ٌحقق بطلب من  -

 .1992االقتصادٌة "للعصابة السٌاسٌة المالٌة" قتل فً باش جراح فً جوان 

لتمنراست قتل  (CRI)م.ب.تق/ المقدم محمد مسٌرؾ، المدعو عبد الرزاق، أصٌل معسكر، ربٌس -

الحاج من طرؾ شرطً "أخطؤ فً التقدٌر"، وقد كان قد حقق فً قضٌة  1992فً وهران فً جوان 

 بتو، المتهم بكونه من المهربٌن، وأصحاب الجاه النافذٌن.
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لعنابة، أصٌل قسنطٌنة، مهندس فً  (BSS)م.أ.ق/الرابد فاروق بومرداس المدعو رابح، ربٌس  -

، 1993مٌدان المحروقات، كان معتبرا من ضمن "كتلة بتشٌن" قتل "فً حادث" من طرؾ شرطً 

 .1991قد اقترحه علٌه إسماعٌل فً سنة  حٌث كان قد ٌشؽل منصب ببومرداس، كان

 ، ثم نابب مدٌر1992–1989 من بشار (CRI)م.ب.تق/لـ الرابد هشام ربٌس سابق -

فً سٌدي موسى، وقد كان معتبرا كذلك من كتلة  1994، أصٌل الشلؾ، قتل سنة (DDSE)م.ت.أ.خ/

 بتشٌن.

وري فً قناة الجزٌرة ( بعد مر2001العقٌد عاشور زهراوي قتل )فً "حادث سٌارة" فً أوت  -

عاشور زهراوي هو جامعً من بجاٌة، جند على ٌدي سنة  بدون شك ألنه عبر لً عن صداقته. و و

بما أنه  كان وقتها ٌإدي خدمته الوطنٌة باإلدارة الجهوٌة للخدمات االجتماعٌة فً قسنطٌنة، و ، و1982

تجاوز ضررها ستة مالٌٌن دٌنار، فقد هدد قد فضح عملٌة اختالس أموال الدولة، فً التعاونٌة العسكرٌة 

لم ٌنقذ من ذلك إال بتدخل من الرابد معروؾ، المدٌر الجهوي لألمن  بتقدٌمه أمام المحكمة العسكرٌة )و

أحٌل  و 1983سخط العقٌد نزار فً  قد تعرض هذا األخٌر من جراء ذلك إلى ؼضب و العسكري و

قد عٌن عاشور زهراوي بعد ذلك فً مكتبً  ً ألٌكانت( وعلى التقاعد بعد تعٌٌنه لبعض الوقت قنصال ف

ابتداء  لبنً مسوس، و (SMأ.ع/للحماٌة االقتصادٌة حتى ذهابه إلى اجتٌاز فترة تكوٌنٌة فً مدرسة الـ )

 كؾء. نزٌها، و . أإكد أن العقٌد زهراوي كان إطارا مخلصا، و(DDSE)م.ت.أ.خ/عٌن فً  1991من 

خٌانة، ال لشًء إال ألنهم رفضوا  سرد ذكرى أصدقاء قتلوا ؼدرا وٌصعب علً  القابمة طوٌلة و

 أن ٌخدموا المجرمٌن المافٌوزٌٌن.

  

  

( DRSداخل )ق.إ.أ/ (DDSEم.ت.أ.خ/)بمجرد أن أبعد الجنرال فضٌل سعٌدي من منصبه كربٌس 

عٌن على رأس الناحٌة العسكرٌة الرابعة فً ورڤلة( أصبح للجنرال إسماعٌل  )و 1994فً ٌولٌو 

(، فً DRSهً وضع األٌدي على الهٌاكل العملٌة لـ)ق.إ.أ/ العماري كامل الحرٌة فً تطبٌق سٌاسته و

(، وهً DRSفقط من الهٌاكل الثالثة لـ)ق.إ.أ/ حٌن أنه لم ٌكن من الناحٌة الرسمٌة إال ربٌسا لواحدة

 .(DCE)م.ج.م/ مدٌرٌة الجوسسة المضادة

الجنرال كمال عبد الرحمان، الذي ٌنتمً إلى نفس  (DCSA)م.م.أ.ج/فً الحقٌقة، ال مسإول الـ و

سور الؽزالن بالنسبة لكمال عبد  ناحٌته )ناحٌة البوٌرة: عٌن بسام بالنسبة إلسماعٌل العماري، و

الجنرال حسان بن جلطً المدعو عبد الرزاق  (DDSE)م.ت.أ.خ/ال الربٌس الجدٌد لـ لرحمان(، وا
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ذلك لكونه من الضباط السامٌن القالبل جدا الذٌن  طٌطوان )المستعاد فً إطار التوازن الجهوي، و

تحدٌدا فً  ٌنتمون إلى منطقة الجنوب( ال ٌضاهً فً كفاءته إسماعٌل العماري فً المٌدان العملً )و

 أعمال السخرة هو ٌجٌد فن المدرعات، و الضربات الدنٌبة( فاألول ٌعتبر قادما من الجٌش النظامً، و

لذلك فقد  النوادي، و أكثر من فن االستخبارات، فً حٌن أن الثانً متمرس على أعمال الصالونات و

عٌل العماري الذي ضاعؾ من انتهى الجنرال عبد الرزاق عملٌا إلى التخلً عن صالحٌاته لفابدة إسما

عدد تنقالته إلى الخارج )فً حٌن أن مهمته األصلٌة هً الجوسسة المضادة ٌعنً مكافحة "الجواسٌس" 

 داخل التراب الوطنً(.

الذي أسٌره بؤلمانٌا فبدال من أن ٌوجد به ثالثة  (SM)أ.ع/عزز مكتب 1994ابتداء من أفرٌل 

فً أماكن أخرى من العالم كذلك  ى ذلك الحٌن فً ألمانٌا، وإطارات، على ؼرار ما كان معموال به حت

)باستثناء فرنسا ألسباب "تارٌخٌة" معروفة بطبٌعة الحال( وجدت نفسً مع ثمانٌة إطارات استخبارتٌة، 

% من  1فً حٌن أن الجزابر لٌس لها تبادالت تقرٌبا مع ألمانٌا )فالتبادالت التجارٌة ال تكاد تتجاوز 

حتى فً مٌدان المحروقات فإن األلمان ٌفضلون التزود من روسٌا أو عن مٌناء  ً. والحجم اإلجمال

بما أن عملهم كان مركزا بصفة خاصة على اإلسالمٌٌن فإن ضباطنا قد "انكشفوا  روتردام بهولندا( و

الموظفٌن األلمان أصبحوا ٌتحدثون عن "ثكنة" عندما ٌذكرون  بسرعة إلى درجة أن الدٌبلوماسٌٌن، و

فً  1995حتى عندما أتى الجنرال عبد الرزاق فً أفرٌل  لقنصلٌة العامة للجزابر فً فرانكفورت، وا

 إطار مهمة عمل، ألصق به الرابد عمر مرابط ربٌس دٌوان الجنرال إسماعٌل العماري.

كما استاإوا من امتناع  1993إن جنراالتنا لم ٌهضموا ؼلق األلمان لسفارتهم فً الجزابر سنة 

ن تسلٌمهم أسامة عباسًبون ع
 126

كً ٌنتقد السلطة الحاكمة فً  127ترك الحرٌة الكاملة لرابح كبٌر و 

 الجزابر، دون كبح جماحه.

 

 1993، ألقً علٌه القبض سنة Ex-la-Chapelle(. كان ٌقطن فً نواحً أكس ال شابال FISهو ابن عباسً مدنً زعٌم )ج.إ.إ/( 044

سبلح ناري. طالبت الجزابر بتسلٌمه بتهمة الضلوع  عابد من النمسا وبحوزته جواز سفر مزور ومن طرؾ الشرطة األلمانٌة وهو 

 لكنه لم ٌتم تسلٌمه لخلو الملؾ من أي دلٌل. ، و1992أوت  26فً قضٌة تفجٌرات مطار الجزابر الدولً فً 

سٌتم إطبلق سراحه شرٌطة  ، و1992بل سنة ( فً أواFISهو عضو المكتب التنفٌذي لـ)ج.إ.إ/ لقد تم توقٌؾ رابح كبٌر، و( 044

حضوره ٌومٌا إلى مفرزة درك مدٌنة القل التً ولد فٌها. فً شهر سبتمبر تمكن من مؽادرة الببلد نحو ألمانٌا، حٌث أقام فً نواحً 

ما جعل منه بصفة هو  ( فً الخارج" وFISسٌتم تعٌٌنه من طرؾ رفقابه ربٌسا لـ "هٌبة )ج.إ.إ/ 1993سبتمبر  17مدٌنة كولن. فً 

 ( فً الخارج، و مّكنه من تنشٌط العدٌد من الندوات أٌضا.FISأو بؤخرى ناطقا باسم )ج.إ.إ/

                                                           
 

 



Chronique des Années de Sang 

 محمد سمراوي

  
255 

 
  

 وقائع سنوات الدم

قد بادروا إلى قمع هذا  لقد جرأهم على ذلك تؤٌٌد الفرنسٌٌن لهم الذٌن أدركوا الخطر اإلسالمً و و

قد  الطرد( و عملٌات التوقٌؾ و، حٌث قامت السلطات الفرنسٌة بسلسلة من 1993التٌار )منذ خرٌؾ 

عنت للجنرال إسماعٌل فكرة جرٌبة لخلق " تصفٌة حسابات بٌن اإلسالمٌٌن فوق التراب األلمانً لدفع 

سلطات بون إلى ردود أفعال مماثلة لتلك التً وقعت فً فرنسا، والقٌام بطرد اإلسالمٌٌن ؼٌر المرؼوب 

 فٌهم إلى خارج الحدود.

عل، اختلق الجنرال إسماعٌل تعلة للقٌام بؤول زٌارة رسمٌة إلى ألمانٌا ابتداء من القول بالف اْتباَعا و

للتؤكد واالطمبنان على الوضعٌة. وقد كان راضٌا على طرٌقة تسٌٌر الملفات الخاصة  1994نوفمبر 

مخلوؾ شلوؾ المدعو  كذلك على العمل المتحمس الذي قام به الرابدان صالح قرماد و باإلسـالمٌٌن، و

أطلعنً على رؼبته فً "تصفٌة  1995ثم قام بعد ذلك بعدة زٌارات إلى بون. ففً صٌؾ  128منصور

اعترؾ أننً لم أخذ كالمه ذلك محمل الجد، ألننً كنت أعلم أن السلطة بالموازاة  حساب" رابح كبٌر و

راء الحوار الفشل، منذ شهور، على إج مع ذلك، كما سبق أن ذكرت، كانت تبحث متؤرجحة بٌن النجاح و

قد تم  حدث تحسن لظروؾ سجن علً بن حاج، و مع اإلسالمٌٌن. فعباسً مدنً قد ؼادر السجن، و

إرساله سرا إلى ألمانٌا فً ٌناٌر  (، وFISاإلفراج عن عثمان عٌسانً عضو مجلس الشورى للـ)ج.إ.إ/

 ( فً الخارج.FISلالتصال بالهٌبة التنفٌذٌة للـ)ج.إ.إ/ 1995

عمٌل الجنرال توفٌق )الذي سبق أن تحدثت  و( FIS)ج.إ.إ/مرانً، قابد سابق فً الـكما التقى أحمد 

 Diepholzعنه فً الفصل الثالث( مع عبد القادر صحراوي الذي دعاه إلى منزله فً مدٌنة دٌفولتس 

هو منشق سابق  و(، FIS)ج.إ.إ/كان هذا األخٌر من المتعاطفٌن مع الـ (، وBrême)بالقرب من برٌم 

)الحركة من أجل الدٌمقراطٌة فً الجزابر(  (MDA)ح.د.ج/التً ؼادرها لٌنضم إلى  (FLNج.ت.و/)عن 

قد لعب عبد القادر صحراوي الذي كانت له عدة عالقات فً  التابعة للربٌس األسبق أحمد بن بلة، و

 مة وعابلة عباسً مدنً فً اإلقا ؼٌرها، دورا ال ٌستهان به فً مساعدة رابح كبٌر، و ألمانٌا و

االستقرار فً ألمانٌا، )فبفضله تدخل وزٌر الخارجٌة الجزابري محمد الصالح دمبري لدى سفارة ألمانٌا 

قد شارك صحراوي كذلك  !( و1995ابنه فً ٌولٌو فً الجزابر لمنح التؤشٌرة لزوجة عباسً مدنً و

انطلقت منذ  التً و (AIS)جش.إ.إ/و (ANP)ج.و.ش/فٌما ٌمكن وصفه بالمفاوضات التً جرت بٌن 

.1994تكوٌن هذا األخٌر سنة 

 

بعد قتله  1994قد التحق مخلوؾ شلوؾ بؤلمانٌا فً  تحت ؼطاء نابب قنصل. و FRANCFORTكبلهما عٌنا فً فرانكفورت ( 043

فً ظروؾ ( DRSهو من المصلحة التقنٌة لـ)ق.إ.أ/ "إلرهابً" فً حً باب الزوار، وخبلل هذه العملٌة قُتل أٌضا الرابد لطفً و

 ؼامضة.
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إن كان الجو ٌمٌل نحو المصالحة، فقد كنت مع ذلك أشك فً أن تكون هناك  بٌد أنه حتى و

عملٌات تحضر )فالضربات الدنٌبة كانت دابما من اختصاص مسإولٌن دون ضمٌر ال ٌتورعون فً 

قد كانت  ، و1995ففً خرٌؾ  اإلقدام على أٌة سخافة، فقد عشت معهم تجربة مرة فً هذا الخصوص(

كان هذا  المفاوضات متواصلة حٌنها مع عبد القادر صحراوي بقصد العمل على إٌقاؾ نزٌؾ الدم، و

إلقناعهم بوضع  (AIS)جش.إ.إ/األخٌر ٌردد دابما أنه مستعد للذهاب إلى الجزابر لمقابلة مسإولً 

لم  ٌجابٌة المتوصل إلٌها، وعندما توصلنا إلى االتفاق حول المبدء أخبرت القٌادة بالنتابج اإل السالح. و

هو ما لم ٌكن من اختصاصً، وقد أرسل التقرٌر كتابٌا  ٌتبق إال ضبط التوارٌخ وإجراءات االستقبال و

، مباشرة إلى الجنرال عبد الرزاق ربٌس 1995عن هذه المفاوضات إلى "المركزٌة " فً أفرٌل 

 . (DDSE)م.ت.أ.خ/

للمعمول به، فقد كان من المنتظر أن ٌصل رّدا مكتوبا ؼٌر أن الوضع لم ٌكن كذلك! فبدال  طبقا و

من تلقً الجواب مكتوبا من طرفه فوجبت بتلقً مكالمة هاتفٌة من العقٌد علً بن جدة المكنى بـ"إسماعٌل 

تحدثت عنه  الذي سبق أن فً أروبا" و (FIS)ج.إ.إ/الصؽٌر" نابب المدٌر المكلؾ بملؾ "مناضلً الـ

)أنظر الفصل السابع( فقد دعانً العقٌد بن جدة أن أرسل عبد القادر صحراوي إلى الجزابر ؼٌر أن 

النبرة والطرٌقة التً تلفظ بها عباراته )"صباح الخٌر لحبٌب، موافقون، تستطٌع أن ترسله فً أقرب 

ومإامرة تحاك فً الخفاء.  وقت ممكن، سنعتنً به جٌدا، سنضبط له رباط عنقه"( التً توحً عن مكٌدة

وقفت ملٌا أمام هذه الحالة أفكر فً القرار الذي ٌتعٌن علً اتخاذه، فلم أرد أن أخاطر بمسإولٌتً فً ما 

 إذا وقع عبد القادر صحراوي فً مكٌدة ٌلفها الؽدر والخٌانة.

 له فً الجزابر وأمام هذه المعضلة المحرجة نادٌت هذا األخٌر ألخبره أن القٌادة موافقة على استقبا

لكنً لم أكن قادرا على ضمان أمنه وسالمته. واقترحت علٌه أخذ موعد فً طرابلس حٌث لدٌه صداقات 

قد كانت تبدو علٌه النواٌا الحسنة فوافق  متٌنة ومن هناك ٌمكن أن ٌتخذ قراره بالذهاب إلى الجزابر، و

 على اقتراحً دون تردد.

كان مرٌضا جدا ٌحقن نفسه بجرعات من األنسولٌن لتسكٌن  وبعد أسبوع أتى لمقابلتً فً بون،  و

هو فً حالة من الؽضب الشدٌد، "بالمعالجة" التً  مرض السكري الذي استفحل لدٌه وقد أخبرنً، و

بمجرد تقدمه إلى الموعد  تعرض لها فً طرابلس فً الوقت الذي كان ٌوجد فً وفد رسمً هناك. و

إلى الجزابر، وٌعود الفضل، بعد هللا فً إنقاذ عبد القادر صحراوي من أخذه عنوة  أعطً األمر إلٌقافه و

الوقوع فً مخالب وحوشنا المفترسة فً طرابلس إلى صدٌقه الشخصً وزٌر الداخلٌة اللٌبً الذي سٌظل 

 ٌدٌن له بنجاته من مصٌر ال ٌعلمه إال هللا!
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على نفسً، من وقع تلك التجربة أن أتحرز من المراهنة بمصداقٌتً إال فً الحاالت التً  لقد ألٌت

متؤكدا منها تؤكدا مطلقا، فعبارة " تصفٌة الحساب" لرابح كبٌر، كانت ال فابدة منها بالنسبة إلً، أكون 

انتقاداته  ذلك ألن هذا األخٌر لم ٌكن ٌمثل أي خطر على اإلطالق، بل بالعكس. فخطابه أصبح معتدال و

ذلك لم ٌكن لٌستدعً للنظام أصبحت أقل حدة، فهو قطعا كان ٌدافع عن وجهة نظره السٌاسٌة، إال أن 

 اللجوء إلى التصادم أو التصفٌة الجسدٌة!

 ، ٌعاود الجنرال إسماعٌل الكرة من جدٌد، و1995فً سبتمبر  بعد بضعة أسابٌع من ذلك، و و

هذه المرة ٌؤتً "متخفٌا" إلى بون. إن رإٌة مسإول كبٌر من هذا المستوى، ٌسٌر مالمسا للجدران عندما 

مثل مإشرا ٌوحً باألسالٌب الدنٌبة المستعملة من طرؾ أصحاب القرار فً ٌتنقل فً الخارج كان ٌ

هو نزل  " وRheinalleeالجزابر. لقد حجز الجنرال إسماعٌل العماري ثالث ؼرؾ فً فندق "رٌناالند 

قد كان مرفوقا بالعقٌد رشٌد لعاللً المدعو  وضٌع جدا ٌقع على بعد ثالثٌن مترا من مقر السفارة. و

م التحق به بعد ذلك بٌوم العقٌد علً بن جدة المكنى "إسماعٌل الصؽٌر" جاء عن طرٌق رحلة لعطافً، ث

كان لكل منهما شبكته فً ألمانٌا  كالهما كانا ٌشؽل منصب الملحق العسكري قبلً فً بون، و أخرى، و

فاألمر ٌتعلق ٌعرؾ كل منهما المٌدان معرفة جٌدة. لقد كان كالم الجنرال إسماعٌل هذه المرة واضحا،  و

 عبد القادر صحراوي! تحدٌدا بتصفٌة رابح كبٌر، و

 قضى إسماعٌل ٌومٌن فً دراسة الملفات )السكن، الخرابط، العادات الٌومٌة، االرتٌاد و

)صراع ( FIS)ج.إ.إ/كان مترددا بٌن "تصفٌة الحسابات" بٌن أجنحة متناحرة داخل الـ المخالطة...( و

أبناء عباسً  نزاع حول اقتسام ؼنابم الحرب، نزاع بٌن رابح كبٌر، و أرة،تٌار السلفٌٌن ضد تٌار الجز

( GIAبالؼات كاذبة فً هذا الخصوص، تتبنى فٌه الـ)ج.إ.م/ قد كان مستعدا لتوزٌع مناشٌر و و-مدنً، 

قد كان ٌرٌد أن ٌوكل إلً  جرٌمة "بدون دافع" )ستعقد حسب رأٌه مهمة المحققٌن( و ( و-هذه االؼتٌاالت

ر القٌام بهذه المهمة، كما أوضح لً ذلك فً االجتماع "السري" الذي عقدناه فً إحدى ؼرؾ فندق أم

"رٌنال" الذي سبق أن تحدثت عنه فً مستهل هذا الكتاب:" لحبٌب تكلؾ بهذه القضٌة، لك مطلق الحرٌة 

الؾ، إذا صالح ]الرابد صالح قرماد[ مكلّؾ بؤن ٌضع تحت تصرفك اثنٌن من الٌوؼوس فً التصرؾ، و

 إال فعندي شخص فلسطٌنً ٌستطٌع تنفٌذ المهمة". اخترت الحل الثانً، و

أمام تصمٌمه على القٌام بهذه الفعلة حذرته من العواقب الوخٌمة التً ستنجر عن اإلقدام على  و

ال  مثل هذه العملٌة التً من شؤنها أن تشوه بصفة نهابٌة صورة الجزابر التً نعمل على إنقاذ مظهرها، و
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نستطٌع أن نستفٌد من أي تسامح من الدولة األلمانٌة على عكس ما هو الحال فً فرنسا، فشبكات 

ال ٌمكن االعتماد على ٌورؼن فٌشنٌفسكً  فً ألمانٌا تكاد تزول نهابٌا، و (FLN)ج.ت.و/"

Wischniewski Jurgen 129 ."لٌقوم لنجدتكم 

رضتً الكاملة له قابال، "آسؾ! لست أنا تشجعت بدون تردد إلبداء معا استجمعت كل طاقتً، و

أخالقً ال ٌسمحان لً أن أتصرؾ كخارج عن  الشخص الذي ٌلزمك للقٌام بهذه العملٌة، إن ضمٌري، و

 القانون! إنً أعارض بصفة مطلقة مثل هذه الممارسات".

إن مثل هذه اإلجابة كانت ستإدي إلى إعدامً فً الحال لو كنت موجودا فً الجزابر، ولم ٌقؾ بجانبً 

سوى عطافً الذي أكد بقوله أننً ربما كنت على حق وأنه لو كانت العملٌة بتلك المخاطرة، فما كان 

 بً، " الجبن من اآلن!" وٌنبؽً المجازفة باإلقدام علٌها. أما بالنسبة إلسماعٌل الصؽٌر فقد قال مستهزبا 

رفضك،  نظرة صاعقة " أسجل اإلطراق قال لً إسماعٌل بنبرة جهٌرة و بعد بضع دقابق من الصمت و

ال أستطٌع  لكن ال أدري إذا كان ذلك عابدا إلى مسؤلة مبدأ أم إلى عدم القدرة على القٌام بهذه المهمة" و

عبد  ال إلقناعهم أضفت بؤنه ال رابح كبٌر، و لكنً محاولة منً أن أقول بؤن كلماتً كانت رادعة و

من أجل مشروع  القادر صحراوي قد حمل السالح ضد الجزابر فهما ٌناضالن من أجل قضٌة، و

المشروعة. إن  بالطرق الالبقة و إذا كان ال بد من محاربتهما فٌجب أن ٌتم ذلك دٌمقراطٌا و سٌاسً، و

 ً ال ٌستطٌع بؤي حال من األحوال أن ٌحل معضلة الجزابر.إلى االؼتٌال السٌاس اللجوء إلى القتل، و

 لٌس مواصلة أسلوب العنؾ و دابم و ٌجب اتخاذ إجراءات تهدبة للوصول إلى حل سٌاسً عادل و

 الخراب.

قد أظهر  مع بداٌة المساء جاء الرابد صالح قرماد نابب القنصل العام بفرانكفورت، لٌلتحق بنا و و

أمام إسماعٌل ابتهاجه بفكرة الشروع فً العمل "ال ٌوجد أي مشكل، سٌادة الجنرال، عندي تحت ٌدي 

ال من سمع،  مارك، ال من رأى، و 000 10اثنان من الٌوؼوسالؾ، ٌستطٌعان أن ٌنجزا المهمة مقابل 

 أٌها األحمق! لن ٌحدث أي لما رأٌته مندفعا هكذا ألقمته بكل تهكم قابال: " إنه عمل نظٌؾ للؽاٌة!" و

تتكرر  دمت موجودا هنا! ال أرٌد لقضٌة مسٌلً، أو قضٌة كرٌم بلقاسم أن اعتداء على التراب األلمانً ما

 

ذلك لما قدمه من دعم  دٌمقراطً( من أصدقاء الجزابر و-هو وزٌر سابق للتعاون )اشتراكً ٌعتبر السٌد ٌورؼن فٌشنٌفسكً و( 043

 كذلك لعالقات الصداقة التً ربطها مع رجال السلطة فً الجزابر بان حرب التحرٌر وللثورة الجزابرٌة إ
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ال أتلقى األوامر من إسماعٌل  لقد كنت أقول فً قرارة نفسً:" هنا أنا الذي أحكم، و . و130هنا ثانٌة" 

الترتٌب على " السلّم  لكننً لم أجرأ على التصرٌح بذلك بسبب االحترام العسكري، و العماري" و

هكذا رجع الرابد صالح قرماد مخذوال إلى فرانكفورت فً  " الذي كان ٌربطنً به فً السابق. والوظابفً

لم نعد إلى ذكر المسؤلة  المساء ذاته، أما نحن فقد كنا معزومٌن على العشاء لدى السفٌر محمد حناش، و

اعٌل الذي أبدى قلقه الكبٌر من نشاط مرة أخرى، إال بشكل عام فً معرض حدٌث الجنرال إسم

ال أدري إذا كانت دٌبلوماسٌة من السفٌر  اإلسالمٌٌن فً ألمانٌا مإكدا رؼبته فً "تؤدٌب" رابح كبٌر ! و

 أو لحاجة فً نفسه فقد أبدى موافقته على فكرة الجنرال!!

لجزابر )"إسماعٌل ( الثبلثة ألمانٌا عابدٌن إلى اDRSفً الٌوم التالً ؼادر مسإولوا )ق.إ.أ/ و

 عطافً فقد عادا عن طرٌق فرانكفورت( دون أن نعلق الصؽٌر" عاد عن طرٌق بارٌس، أما إسماعٌل و

أن رإسابً لن ٌخطبوننً  كنت أعرؾ أن أٌامً أصبحت معدودة و على الحدٌث الذي دار بٌننا لٌلتها. و

  عند أول فرصة!!

 

  

إن عالقاتً مع المسإولٌن التً كانت متوترة أصال قد بلؽت أوجها فً السوء حتى أننً طلبت 

أمده باألدلة على تلك التصرفات المنافٌة  مقابلة الربٌس الٌمٌن زروال ألطلعه على تلك المحاولة و

تالعبات  أبٌن له أن دوامة العنؾ ال ٌمكنها أن تتوقؾ ما لم ٌوضع حد ألعمال اإلجرام و لألخالق، و

لم ٌفعل  الجنرال إسماعٌل العماري الذي ٌتصرؾ بموافقة ربٌسه توفٌق )الذي أخبرته بصفة رسمٌة، و

 شٌبا(.

تعمل فً االتجاه المعاكس لقرارات الربٌس الذي كان ٌبحث وقتها عن  كانت (DCE)م.ج.م/إن الـ

بدء الحوار مع كل القوى، بما فٌها اإلسالمٌٌن، رافضا استخدام العنؾ كسالح للوصول إلى السلطة أو 

البقاء فٌها!

 

كان ٌدعى "أسد الجبل". قام بقٌادة الوفد الجزابري فً اتفاقٌات إٌفٌان فً  كرٌم بلقاسم أحد القادة التارٌخٌٌن للثورة الجزابرٌة و( 081

( )الحركة الدٌمقراطٌة والثورٌة الجزابرٌة( بعد أن دخل فً المعارضة ضد الربٌس MDRA. أسس حزب )ح.د.ث.ج/1962مارس 

أكتوبر  20ٌوم  (SMعمٌل للـ)أ.ع/ . أؼتٌل فً حجرة بؤحد فنادق مدٌنة دوسلدورؾ األلمانٌة من طرؾ1965هواري بومدٌن سنة 

1970. 
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إن اؼتٌال رابح كبٌر، كان ٌخدم حتما مخطط أصحاب القرار الذٌن ٌرٌدون إضعاؾ إرادة زروال 

، عن وجود هذا الحوار 1994مارس  3قد رأٌنا عندما أعلن هذا األخٌر ٌوم  فً مواصلة الحوار. و

من أعمال العنؾ الجهنمً الذي لم ٌسبق له مثٌل كٌؾ انطلق الجنراالت االستبصالٌون فً تؤجٌج موجة 

ضد السكان المدنٌن وذلك بؽرض إفشال المحادثات التً كانت تسعى إلى إٌجاد حل تحاوري للخروج من 

 األزمة.

ٌضمن  كً ٌخلؾ زروال، و 1994لقد تم االتصال بعبد العزٌز بوتفلٌقة فً فبراٌر مارس 

انتخابات رباسٌة  ( و1994)الذي كانت ستنتهً عهدته فً ٌناٌر  (HCE)م.أ.د/المرحلة االنتقالٌة مابٌن الـ

نزٌهة. ؼٌر أن بوتفلٌقة رفض العرض ألنه كان ٌرٌد سلطة كاملة، بما فٌها السٌطرة  حقٌقٌة، شفافة و

الجاري به العمل دابما. قابل الجنراالت شروط بوتفلٌقة بالرفض  1969على الجٌش طبقا لدستور 

قد ندم بوتفلٌقة فٌما  م لم ٌقبلون أبدا أن ٌؤتً شخص مدنً "لٌتدخل فً شإونهم" )وبطبٌعة الحال، ألنه

 بعد على وضعه تلك الشروط التً رفضتها "عصابة ٌناٌر" بدلٌل أنه لم ٌتردد فً قبول العرض ثانٌة، و

 (.1999بدون نقاش عندما قدم له سنة 

 1994نظرا للوضعٌة االقتصادٌة الكارثٌة سنة  لما لم ٌجد هإالء المقررون الرجل المثالً،و و

قرروا اإلبقاء على الجنرال زروال فً مهام ربٌس الدولة. ومن ثمة فحتى قبل أن ٌنتخب هذا األخٌر 

 لو أن نتابج االقتراع كان متالعبا فٌها( فإن األوامر و )و 1995نوفمبر  5لرباسة الجمهورٌة فً 

فً الٌوم التالً الحدٌث عن  ون الحدٌث عن المصالحة، والتوجٌهات أصبحت متناقضة، فٌوما ٌك

 على أي شًء نرسو!  االستبصال فلم نعد نعرؾ بالضبط ماذا نتبع، و

شاركت فً لقاء على مستوى رفٌع وقع فً بون  1995هناك مثال فً ؼاٌة الداللة، فؤثناء صٌؾ 

الوزٌر بٌرند شمٌدباوار  ق والجنرال حسان بن جلطً المدعو عبد الرزا (DDSE)م.ت.أ.خ/بٌن ربٌس 

Bernd Schmidbauerمستشار هلموت كول ،Helmut Kohl  المكلؾ بتنسٌق مصالح ،

قد انطلق عبد الرزاق بهذه المناسبة فً عرض جٌوستراتٌجً مستفٌض حول "الخطر  االستخبارات. و

من أجل تبرٌر  خطر الهجرة ؼٌر الشرعٌة فً بلدان حوض البحر األبٌض المتوسط، وذلك اإلسالمً" و

قد وقعت منه "زلة لسان" فضحت النواٌا  طلبه دعما من ألمانٌا للحرب ضد اإلرهاب فً الجزابر. و

الحقٌقٌة المخّبـبة فً سرابر "أصحاب القرار" عند قوله بالحرؾ الواحد:" ساعدونا لتوقٌؾ إنتشار 

لعرض بدا االرتٌاب واضحا للؽاٌة فً نهاٌة ا اإلسالم نحو أروبا" ]بدل أن ٌقول الحركات اإلسالمٌة[.)و

لكننً لم أقتنع  على مالمح الوزٌر األلمانً الذي أجاب محدثه بكل فتور:" لقد استمعت جٌدا لحدٌثكم، و

 به"(.
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فً الحقٌقة كان إسماعٌل العماري ٌسعى إلى تخرٌب مفاوضات الٌمٌن زروال لٌفرض  و

عد مع المفاوضات التً جرت بٌن هذا ما سٌإكد فٌما ب مفاوضٌن إسالمٌٌن من عمالبه، و

تدخلت شخصٌا بطلب من الجنرال عبد  1995. ففً بداٌة نوفمبر (AIS)جش.إ.إ/و (ANP)ج.و.ش/

الرزاق، لدى مسإولة دٌوان وزٌر أمن المستشار هٌلموت كول لمنع رابح كبٌر من تنظٌم ندوة صحفٌة 

حسٌن آٌت احمد زعٌم  .ع" وكان من المقرر أن ٌنشطها فً بون برفقة لوٌزة حنون، ربٌسة "ح

هو عبد الكرٌم ولد عدة ( FIS)ج.إ.إ/قد عوض رابح كبٌر فً هذا اللقاء، بزعٌم آخر للـ ، و(FFS)ج.ق.إ/

 لقد كنت بالطبع حاضرا فً القاعة طوال الصباح لمتابعة النقاش. الذي قدم من بلجٌكا. و

منً أن أساعد احمد مرانً، و هو ( تطلب DRSفً آخر نوفمبر وصلتنً تعلٌمة موثقة من )ق.إ.أ/

 مع صحفٌٌن.  مرتبط بالمخابرات، ألرتب له لقاءات مع سٌاسٌٌن ألمان و( FIS)ج.إ.إ/عضو سابق فً الـ

 لقد كانت التعلٌمة تقضً بؤن ال تمرر إال رسالة الجنراالت، وإجراء الرقابة على كل ما عداها! و

مراسل صحٌفة لوموند الفرنسٌة فً ألمانٌا قدمت له  Lucas Delattreأثناء مقابلتً مع لوكا دوالتر 

أحمد مرانً من أجل إجراء مقابلة صحفٌة معه فً آخر نوفمبر، موضحا له أن صاحبنا سٌعٌن وزٌرا 

حٌنها  ( و1996للشإون الدٌنٌة )و قد عٌن بالفعل ضمن الطاقم الوزاري لحكومة أحمد أوٌحً فً ٌناٌر 

، "وأنت ستكون إذن أمٌنه العام؟" 1993سً الذي كنت أعرفه منذ سؤلنً بكل خبث هذا الصحفً الفرن

هً العبارة المفضلة دابما لدى الجنرال  فؤجبته على نفس النؽمة:" ال! أفضل أن أمسك الخٌوط!" و

 إسماعٌل...

للمرة األلؾ وا أسفاه، إن النؽمة لم تكن دابما للتنكٌت، إذ أن بعد هذا اللقاء اتخذت  وا أسفاه! و

العملٌات المستهدفة من السٌاسٌٌن لم تتوقؾ فبعد أبو بكر بلقاٌد وزٌر سابق للداخلٌة  ر شكال آخر واألمو

)هو الذي أعطى الموافقة لتؤسٌس  1995سبتمبر  28فً حكومة قاصدي مرباح الذي قتل فً 

ٌد عبد إلى محمد حردي وزٌر الداخلٌة فً حكومة بلع 1994ماي  4( امتدت القابمة ٌوم "FIS"ج.إ.إ/الـ

( التً كثٌرا ما GIAمع ذلك فإن الـ)ج.إ.م/ ، فكالهما كان محسوبا على االستبصالٌٌن و1992السالم 

 تسارع إلى تبنً االؼتٌاالت لم تظهر هذه المرة.

لقد " أرادوا" التخلص من شاهدٌن محرجٌن كانا ٌعرفان الكثٌر، فبلقاٌد كان من الشخصٌات 

آخرٌن كثٌرٌن( التً لعبت ورقة الجنراالت  سٌد احمد ؼزالً، و والمدنٌة األساسٌة )مع علً هارون 

( لكن بانضمامه إلى كتلة DAFحتى محررا للـ)ؾ.ج.ؾ/ بقوة فلقد عمل بلقاٌد مستشارا، بل و

زروال/بتشٌن قد أمضى عقد وفاته بٌده! أما بالنسبة لمحمد حردي، فهو الذي كان قد خلؾ العربً بلخٌر 

هذا ٌعنً أنه كان علٌه أن ٌحل المسابل العالقة التً  ، و1992فً ٌولٌو فً منصب وزٌر الداخلٌة 
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تركتها سلفه الجنرال بلخٌر بما فٌها القرارات العدٌدة "الخارجة عن القانون" التً كان قد اتخذها هذا 

األخٌر فً إطار الحرب ضد اإلسالمٌٌن. فاالثنان )بلقاٌد وحردي( قتال بعد أن تم إبعادهما من مركز 

فً " حادث  1996ٌولٌو  4ثم ستدبر بعد ذلك "موت " للجنرال فضٌل سعٌدي ٌوم  ،تخاذ القرارا

 مرور" مثٌر للشبهة بشكل فاضح!

 

  

كما قلت فإن الجنرال فضٌل سعٌدي قد أقصً من طرؾ جماعة بلخٌر فً ٌولٌو  كفاءاتهرؼم كل 

من على رأس االستخبارات الخارجٌة ألنه أدرك أن السٌاسة "االستبصالٌة" التً انتهجتها  1994

كذلك لكون الٌمٌن زروال كان قد فاتحه فً  السلطة وقتها لم تكن لتنقذ البالد بؤي حال من األحوال، و

 (.DRSنه قرٌبا على رأس )ق.إ.أ/أمر تعٌٌ

لكونه ؼٌر متحدرا  قد اقترح إعادة السلطة إلى المدنٌٌن و لقد كان معارضا لسٌاسة "الكل أمنً" و

مواقفه المتخذة كانت تمثل خطرا حقٌقٌا بالنسبة لكتلة جنراالت  من الجٌش الفرنسً، فإن التزاماته و

الجنرال سعٌدي بكتلة هإالء الجنراالت إذن، فً ؼاٌة لذلك كانت عالقة  حلفابهم. و ( وDAF)ؾ.ج.ؾ/

، بؤن فٌلته فً سٌدي موسى قد وقع السطو 1994قد أخبرنً الجنرال كذلك فً مٌونٌخ سنة  التوتر، و

متاع على متن شاحنة على مرأى من إحدى قرٌباته التً  قام الساطون بنقل كل ما بها من أثاث و علٌها و

معتدون إرهابٌٌن حقٌقٌٌن لما تركوها حٌة على اإلطالق! فاألمر كان ٌتعلق لو كان ال كانت مرّوعة. و

بالتؤكٌد إذن بإنذار أول قدمه له جنراالت "عصابة ٌناٌر" )إن الحقد الذي ٌضمره له هإالء المجرمون 

سٌذهب بهم إلى أبعد من ذلك بكثٌر، حٌث علمت بعد وفاته بؤن فٌلته قد نسفت من طرؾ ضباط 

 .إلى اإلسالمٌٌن...( -كالعادة-نسب هذا الفعل  و (GIS.خ/)م.تمتفجرات 

لقد قال لً الجنرال سعٌدي كذلك فً هذا اللقاء بؤنه كان معارضا بشدة الستعمال سالح النابالم ضد 

فً الجبال  1993ابتداء من سنة  (ANP)ج.و.ش/الجزابرٌٌن، لقد استخدم هذا السالح بالفعل من طرؾ 

الجبال القرٌبة من الساحل الجٌجلً  جبل زكار و الوعرة التً ٌستعصً الوصول إلٌها كجرجرة، و

)متسببة زٌادة على ذلك فً كارثة بٌبٌة متوقعة، نتٌجة حرق الؽابات فً جٌجل( إن النابالم المستعمل كان 

بدون موافقة إسرابٌل )حٌث كانت  1993ابتداء من قد اشتري من جنوب إفرٌقٌا  من صنع إسرابٌلً و

قد تمت الصفقة  الجزابر حٌنها تحت الخطر العسكري المفروض علٌها إثر توقٌؾ المسار االنتخابً( و

( DRSسفٌرنا فً هذا البلد عقٌد )ق.إ.أ/ بواسطة العقٌد علً بن جدة المدعو "إسماعٌل الصؽٌر" و
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ان الضابطان معزولٌن من طرؾ الجنرال سعٌدي عندما كان كان هذ صادق كٌتونً المدعو "طاس" و

. كما روى لً هذا األخٌر كذلك أنه أثناء تنقله إلى تركٌا فً بداٌة سنة (DDSEم.ت.أ.خ/ربٌسا للـ )

هو نقٌب ال أذكر  كشؾ له مسإولو المصالح السرٌة هناك بؤن ممثل الجزابر العامل فً أنقرة )و 1994

لقد تؤكد  ، و(CIAلمندوبٌن المحلٌٌن لوكالة االستخبارات األمرٌكٌة )و.إ.أ/اسمه( كان على عالقة با

فاستدعاه الجنرال فضٌل إلى  (CIAنتٌجة تحقٌق داخلً قام به بؤن هذا النقٌب بالفعل كان عمٌال لـ )و.إ.أ/

تقدٌمه إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرٌة بتهمة الخٌانة العظمى.  طلب طرده من الجٌش و الجزابر و

ؼٌر أن هذا النقٌب لم ٌكترث باألمر تماما ألنه كان ٌستفٌد من "حماٌة" الجنرال توفٌق. لقد ساهمت 

هو االسم الرمزي الذي أعطً لهذا الملؾ( بقسط وافر فً تسمٌم العالقة بٌن  "قضٌة أنقرة" هذه )و

 .(DDSEم.ت.أ.خ/( وربٌس )DRS/ربٌس )ق.إ.أ

عندما أدرك فضٌل سعٌدي أن إسماعٌل  1994بٌد أن القطرة التً أفاضت الكؤس قد حدثت سنة 

أحدثت قضٌة لٌون جوبً )نسبة إلى  ٌعمل كذلك فً الخارج و العماري كان ٌتعدى على صالحٌاته، و

القٌام  جاوز إسماعٌل له، واسم شرطً سوٌسري( ردة فعل عنٌفة لدٌه، ألنه لم ٌستطع أن ٌهضم ت

بؤعمال من ورابه، بما ٌعرؾ عنه من استعمال لألسالٌب الفضة وؼٌر السوٌة. وإلٌكم باختصار هذه 

" )الحركة MAJDسلم المسمى عبد القادر هبري، مندوب "ح.ج.ع.ت/ 1994القضٌة: ففً جوان 

هو عمٌل مزدوج )مخبر للشرطة  الجزابرٌة للعدالة والتنمٌة التً أسسها قاصدي مرباح( فً سوٌسرا، و

( فً نفس الوقت( سلم لصالحنا تقرٌرا عن تحقٌق بلؽه له لٌون DRSعمٌل لـ)ق.إ.أ/ السوٌسرٌة و

الذي أعدته الشرطة السوٌسرٌة بنتابج التحقٌق  1994ماي  24ٌتعلق هذا التقرٌر المإرخ فً  جوبً، و

الموجودٌن على التراب  (FISج.إ.إ/)الذي قامت به مجموعة التحرٌات الخاصة، حول أعضاء الـ

عناوٌن نشطاء  الذي كان ٌتضمن أسماء و و على أساس هذا التقرٌر وحده فقط، السوٌسري، و

عالقاتهم بؤشخاص فً الجزابر، أعطى الجنرال إسماعٌل العماري األمر لعناصره  و (FIS)ج.إ.إ/الـ

الموجودٌن فً الجزابر )لمجرد  وقتل كل األشخاص الواردة أسماإهم فً هذه القابمة  بإٌقاؾ و

( دون أن ٌكلؾ نفسه عناء التدقٌق الضروري للتحقق من "FIS"ج.إ.إ/االفتراض أنهم على صلة بالـ

قتل الدكتور بوشالؼم دون أي شكل من أشكال  تعذٌب، و هكذا تم اختطاؾ و صحة ذلك االفتراض، و

 المحاكمة.

سعٌدي ٌلقى حتفه على إثر "حادث مرور" ؼرٌب  بعدما ٌقارب السنتٌن من إبعاد الجنرال فضٌل و

حسب الرواٌة الرسمٌة  هو ٌسٌر على متن سٌارة مصفحة من نوع النسٌا، و جدا وقع له فً ورڤلة، و

التقلب لمرات عدٌدة إثر تدمر أحد العجالت! إنه شرح ٌصعب تصدٌقه  النزالق السٌارة و فالحادث ٌعود

تماما عندما نعرؾ أن هذه السٌارة المصفحة هً بالضبط نفس نوع السٌارة التً مكنت الجنرال خالد 
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نزار من البقاء على قٌد الحٌاة رؼم العبوة الشدٌدة المفعول التً هوجم بها فً االنفجار الذي استهدفه فً 

مزٌفة" فً أعٌن العدٌد من الضباط( إن -هً محاولة اؼتٌال "حقٌقٌة )و 1993فبراٌر  13ٌوم  األبٌار

كل أنواع المشاكل التقنٌة  هذا النوع من السٌارات مصنوعة فً الحقٌقة خصٌصا لمقاومة االنفزار و

لٌة تماما األخرى. فثقل التدرٌع ٌبعد كل احتمال االنزالق فضال على أن طرٌق ورڤلة تخترق صحراء خا

من المستحٌل أن تنقلب فٌها سٌارة، وحتى لو اقترضنا أن ذلك صحٌح بالفعل، فكٌؾ  من المنعرجات و

 ٌمكن تفسٌر عدم بقاء أي واحد من رفاقه حٌا!؟؟

تحدٌد أسبابه بالضبط!؟ ٌجب اإلشارة هنا  لماذا لم تشكل أٌة لجنة للتحقٌق فً مالبسات الحادث و

( لتصفٌة ؼٌر المرؼوب DRSارات" كانت دابما من الوسابل التقلٌدٌة لـ)ق.إ.أ/إلى أن تقنٌة "حوادث السٌ

 فٌهم، ولذلك فال ٌتطلب هذا األمر من المرء أن ٌكون عبقرٌا كً ٌعرؾ من ٌقؾ وراء هذا االؼتٌال!

فبراٌر استقبل الجنرال فضٌل  24العشرٌن لتؤمٌم النفط فً  فبمناسبة إحٌاء الذكرى الخامسة و

 و (UGTA)إ.ع.ع.ج/ورڤلة الربٌس الٌمٌن زروال وعبد الحق بن حمودة األمٌن العام للـ سعٌدي فً 

على الرؼم من أن عبد الحق بن  هذه المناسبة هً التً تم فٌها اختمار فكرة إنشاء "حزب الربٌس" و

لذي حمودة من أشد المناهضٌن إٌدٌولوجٌا لإلسالمٌٌن إال أنه كان مستاء من انحراؾ أصحاب القرار ا

 400تسرٌح  خوصصة المإسسات العمومٌة، و كان آخذا علٌهم قرارهم الذي ٌخص التسوٌة الهٌكلٌة، و

هو الذي ساندهم حتى ذلك الحٌن أنه قد فشل فً  قد رأى و بمساندتهم حتى ذلك الحٌن، و عامال. و 000

حمودة ٌنوي تؤسٌس حزب بدعم من نقابة العمال كان بن  مكتسبات العمال. و دوره المدافع عن حقوق و

هو ما لم ٌعجب أصحاب القرار ألنهم لن ٌتمكنوا من السٌطرة علٌه مباشرة. كانوا مهمومٌن  سٌاسً و

هو ما كان قد دفعهم قبل ذلك  بامتالك حزب سٌاسً على األقل "كواجهة دٌمقراطٌة" ٌتكبون علٌها و

ٌادة عبد الحمٌد مهري المعارض التً كانت فً ذلك الوقت تحت ق (FLN)ج.ت.و/بقلٌل إلى تركٌع 

وقعت "المإامرة العلمٌة" ضد الحزب  1996ٌناٌر  31(. ففً DAFالصرٌح لجنراالت)ؾ.ج.ؾ/

( والتً أسفرت عن اإلطاحة بعبد الحمٌد مهري DRSبقٌادة بعض األعضاء القدامى لحساب )ق.إ.أ/

 إلى حجر السلطة أو بتعبٌر آخر إلى بٌت الطاعة! (FLN)ج.ت.و/إلعادة 

فً معارضة أصحاب القرار من زمرة  1996بما أن عبد الحق بن حمودة قد استمر طوال سنة  و

بقً مصرا على  بلخٌر )لقد شكك فً الرواٌة الرسمٌة حول "حادث" الجنرال فضٌل السعٌدي(، و

 .1997ٌناٌر 28مشروعه، كان هو كذلك سٌلقى )بالطبع من طرؾ "إسالمٌٌن"( فً 

"لقد خانونا" إن تصفٌة كل من عبد الحق بن  فظ بها قبل أن ٌسلم الروح هً:لقد كانت آخر كلمة تل 

فضٌل السعٌدي كانت "رسالة" موجهة من " عصابة ٌناٌر" إلى زروال فً فترة كانت حرب  حمودة و
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ٌناٌر  و 1962أبناء "سانسٌر" من دفعتً مارس  و 1954الكتل قد حمً وطٌسها بٌن أبناء نوفمبر 

 الٌابس فً أرض الشهداء حتى هذه اللحظة!! ٌزال لهٌبها ٌؤتً على األخضر والتً ما  ، و1992

إن مشروع الزعٌم النقابً المؽتال قد تم "السطو" علٌه فً الحٌن لٌتمخض عنه مٌالد تشكٌل 

( حزب مكون من قدماء RND)ت.و.د/هو التجمع الوطنً الدٌمقراطً 1997سٌاسً فً مارس

قراط ولم تمر إال أشهر قلٌلة على ظهوره إلى الوجود حتى حقق وبعض التكنو (FLN)ج.ت.و/مناضلً

قد عرؾ "باالنتخاب  "انتصارا ساحقا" فً االنتخابات التشرٌعٌة فً جوان، والبلدٌة فً أكتوبر. و

، فبهذه المناورة الماكرة حاول 1997األمنً" نتٌجة المذابح الجماعٌة الكبرى التً وقعت فً صٌؾ 

 الرأي العام الدولً بإٌهامه "بالتداول الدٌمقراطً".الجنراالت أن ٌخادعوا 

هما وجهان لعملة واحدة أو  (FLN)ج.ت.و/( وRND)ت.و.د/لكن بالنسبة للمتبصرٌن فالـ 

 "موسى الحاج" و"الحاج موسى".

  

  

إن السنوات الالحقة كان لها كذلك قسطها من االؼتٌاالت الموضوعة على شماعة اإلسالمٌٌن أو 

فٌات أشخاص مقلقٌن لعصب على حوادث المرور، ؼٌر أنها ال تترك مجاال للشك بؤن األمر ٌتعلق بتص

 فً السلطة، لهذا السبب أو ذاك، وسؤذكر فٌما ٌلً بعض هذه االؼتٌاالت:

، علً حمدي، وزٌر التخطٌط "ٌقتل نفسه" خطؤ أثناء "صٌانة" سالحه 1997ٌناٌر  18فً 

السبعٌنٌات "المنتحر" سنة  حمد مدؼري )وزٌر الداخلٌة خالل سنوات الستٌنٌات وأالناري على ؼرار 

، الحادث أو االنتحار 1967أو العقٌد سعٌد عبٌد فً دٌسمبر  1968(، العقٌد عباس فً ٌناٌر 1974

 هما الوسٌلتان التقلٌدٌتان المستعملتان لتموٌه االؼتٌاالت السٌاسٌة.

مدٌر  اؼتٌل فً وهران الجنرال حبٌب خلٌل، قابد ناحٌة عسكرٌة سابق، و 1997ٌناٌر  30فً 

فإن هذا ( ANP)ج.و.ش/هناك فً أوساط  حسب اإلشاعات المروجة هنا و ة وسابق للصناعات الحربٌ

الضابط ٌكون قد اؼتٌل بسبب امتالكه ملفا عن اختالسات متصلة بعقود عسكرٌة تورط بصفة خاصة كال 

ٌتعلق بعقود أبرمت خالل سنوات الثمانٌنٌات  عبد المالك ڤناٌزٌة. و خالد نزار، و من العربً بلخٌر و

 تجهٌزات للقوات الجوٌة. لى معدات آلٌات متحركة وللحصول ع
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اؼتٌل المطرب القبابلً معطوب الوناس فً تٌزي وزو فالرواٌة الرسمٌة  1998جوان  25فً 

بثت قناة بلوس الفرنسٌة  2000أكتوبر  31( لكن فً GIAقالت أن االؼتٌال قام به كومندو من )ج.إ.م/

وناس، التالعب المفضوح" ٌثبت بصفة قطعٌة مسإولٌة تحقٌقا موثقا جدا بعنوان "قضٌة معطوب ال

الذٌن  (RCD)ت.م.ث.د/( فً هذه الجرٌمة بالتواطإ مع بعض القٌادات فً DRSمصالح )ق.إ.أ/

ذلك مقابل  ٌكونون قد أجبروا زوجة المطرب على اإلدالء بتصرٌح كاذب ٌورط الجماعات اإلسالمٌة و

 ألخواتها. منحها تؤشٌرة اإلقامة فً فرنسا لها و

الذي أوصل هذا الحزب إلى الفوز الساحق فً  (FIS)ج.إ.إ/أخٌرا عبد القادر حشانً قابد الـ و

الذي اؼتٌل أمام المأل فً قاعة  ، و1991االنتخابات التشرٌعٌة المجهضة التً جرت فً دٌسمبر 

ان فرٌق من )فً الوقت ذاته الذي ك 1999نوفمبر  22االنتظار لدى طبٌب أسنان فً الجزابر ٌوم 

 ( قد كلؾ بمراقبته باستمرار لحماٌته(DRS)ق.إ.أ/

القٌادٌة الفابقة التً  مواهبه السٌاسٌة و استقامته، و لقد كان حشانً ٌخٌؾ الجنراالت بحكمته و

)الملؽم  (FIS)ج.إ.إ/من إعادة توحٌد الـ 1991مكنته فً ظروؾ ؼٌر مواتٌة تماما فً أواخر 

فً أواخر سنة  قٌادة حملة انتخابٌة ناجحة. و عقد مإتمره، و االعتقاالت( و باالختالفات الداخلٌة و

كان ٌمثل تهدٌدا كبٌرا لهم بشروعه وقتها فً إعادة تنظٌم قوى ما تبقى مما كان ٌعرؾ  1999

 .(FIS)ج.إ.إ/بالـ

(. DRSالقرابن التً تثبت أن هذا االؼتٌال كان من فعل )ق.إ.أ/ إن هناك العدٌد من المإشرات و

اإلتقان الذي كان ٌتوفر علٌه مدبرو  فالقاتل قد استخدم كاتما للصوت مما ٌدل على مستوى الخبرة و

االؼتٌال. فقبل بضعة أٌام من الفاجعة اشتكى حشانً لوزٌر الداخلٌة)نور الدٌن زرهونً المدعو ٌزٌد، 

خص ٌدعى "نعٌم" كذلك التصرفات المشبوهة لش ( من تحرشات الشرطة، و"SM"أ.ع/مسإول سابق للـ

هو  قد فاجؤ حشانً هذا "النعٌم" و الذي اقترح علٌه موعدا مع أحد "األمراء" فً مسجد بالعاصمة )و

 ٌخرج من محافظة الشرطة التابعة لحٌه(.

كان قد  )و 2001كذلك تراجع القاتل المفترض فإاد بوالمٌة عن أقواله أثناء محاكمته فً أفرٌل  و

أنه عرضت  مإكدا للقضاة أنه قد اعترؾ بهذه الجرٌمة تحت التعذٌب، و (1999دٌسمبر  14أوقؾ ٌوم 

 15علٌه "صفقة" مقترحة من الجنرال توفٌق تقضً بؤن ٌعترؾ بالجرٌمة مقابل تخفٌض الحكم علٌه إلى 

 سنة فقط!

ٌبقى كل واحد حرا فً أن  أمام هذا األمر المستجد، تم الحكم علٌه باإلعدام فً نفس الٌوم! و و

 ي اتخذته المحكمة بهذه السرعة !؟له رأٌا فً هذا القرار الذٌكون 
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نذكر هنا  التً لم تتبنها أبدا أٌة جهة و 1997كنت قد ؼادرت المصالح عندما وقعت مذابح 

حٌث قام "اإلرهابٌون" بارتكاب مجزرة  1997أفرٌل  21هً: تلك التً وقعت فً بوڤرة فً  شهرها وأ

كذلك، تلك التً وقعت فً الراٌس  النساء، و بالسالح األبٌض كان معظم ضحاٌاها من األطفال و

ت شخصا بالقرب من العدٌد من ثكنا 70التً قتل فٌها  1997أوت  28)بالقرب من سٌدي موسى( ٌوم 

حٌث  131الجٌش، ثم معجزة بن طلحة )التً تحدث عنها بكٌفٌة مفصلة شاهد عٌان هو نصر هللا ٌوس( 

مسمع من وحدات  سبتمبر على مرأى و 22قتل ما ٌنٌؾ عن األربعمابة شخص فً لٌلة  ذبح فٌه و

نت هذه الجٌش التً كانت متوقفة بالقرب من المكان تنتظر األوامر التً لم تصدر لها أبدا )لقد كا

الوحدات "تخشى أن تقع فً كمٌن قد ٌنصب لها بسبب الظالم الدامس فً تلك اللٌلة" كما فسر ذلك 

 .الجنرال خالد نزار فٌما بعد(

دوافع هذه المذابح المروعة لٌس من السهولة بمكان. إال أن الشًء الذي ٌبقى  إن توضٌح أسباب و

هذا لسبب بسٌط هو أن هذه  إسبلمٌة مستقلة، و مإكدا فٌها كلها هو عدم إمكان نسبها إلى جماعات

 سواء بواسطة 1996المجموعات كلها كانت كما سبق أن بٌنت، قد تم القضاء علٌها فً منتصؾ سنة 

 السٌطرة الكاملة التً كانت تحت (GIAأو على الخصوص بواسطة الـ)ج.إ.م/ القوات الخاصة مباشرة،

 (. DRSلـ)ق.إ.أ/

من ذلك التارٌخ. لم تبق فً الساحة أٌة جماعة إسالمٌة تنشط "باسم اإلسالم" إال تلك التً  ابتداء

 كانت تحت السٌطرة الكاملة لمصالح المخابرات سواء بطرٌقة مباشرة، أو بواسطة "أمٌر من

ام كجمال زٌتونً، ثم بعده عنتر زوابري. ال ٌوجد إال العمٌان أو المتواطبون مع النظ  ("DRS)ق.إ.أ/

 هذه الجماعات من ٌعتبر أن هذه  الجماعات اإلرهابٌة نموذج تقلٌدي لحروب العصابات فً حٌن أن

 

 .2000نصر هللا ٌوس )بالتعاون مع سلٌمة مبلح( "من قتل فً بن طلحة؟ أحداث مجزرة معلنة" منشورات الدٌكوفارت  لقد أ( 080
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ال تكلؾ نفسها حتى عناء تبنً عملٌات ٌمكن التحقق منه أو أحٌانا  اإلرهابٌة لٌست لها قٌادة موحدة، و

 التخلً عنه.

إن تلك الجماعات هً التً ارتكبت هذه المجازر الواقعة فً ؼالبٌتها ضمن حٌز جؽرافً بمحٌط 

العاصمة ال ٌكاد ٌتجاوز فً مساحته نصؾ والٌة أو محافظة من محافظات فرنسا! مع أن هذه األماكن 

 فٌها قوات األمن بكثافة مدهشة! كانت ترتكز

 بدون شك قد تلقت األوامر من أعلى المستوٌات! إذا لم تتدخل هذه الوحدات قط، فذلك ألنها و و

بالنسبة لكل الذٌن ٌعرفون الجٌش الجزابري من الداخل فإنه ال ٌوجد أي تفسٌر آخر ٌمكن تقدٌمه 

 ؼٌر هذا التفسٌر.

 هو الذي كان وراء هذه الفظاعة!! "جنراالت الطؽمة"على مستوى  -إذن–إنه قرار متخذ 

الشناعة المستعصٌة على الخٌال إلى درجة جعلت  نظرا لما بلؽته هذه األعمال من الوحشٌة و و

 نتابجه ناطقة بالصوت و الكثٌر من الناس ٌعتبرون وقوعها مستحٌال، مهما تكن شواهد الفعل بارزة، و

أن معرفته هً الطرٌقة الخاصة التً ٌفكٌر  بها هإالء الجنراالت، الصورة!! ؼٌر أن الشًء الذي ٌجب 

خبرتهم عن قرب لمدة طوٌلة: حٌاة الناس ال قٌمة لها لدٌهم، خاصة إذا كان هإالء  الذٌن عاشرتهم و

الشاهد على ذلك مثال، ما سبق أن ذكرته عن زٌارتً  الناس قد أبدوا تعاطفهم مع اإلسالمٌٌن! و

( قد تعودوا على تعذٌب وقتل DRS، فمنذ ذلك الحٌن كان رجال )ق.إ.أ/1994فً  (CPMI)م.ع.ر.ب/لـ

بعد تورطهم فً هذه الدوامة الوحشٌة أصبح من المنطقً جدا  مواطنٌهم كما لو كانوا مجرد حشرات!! و

أن ٌفكر الجنراالت فً استعمال سالح المذابح لتسوٌة مشاكلهم "السٌاسٌة" فً ذلك الوقت! فحسب 

تمثل  المنحرفة كانت هذه المجازر تهدؾ أصال "لمعاقبة" المناطق ذات الكثافة "اإلسالمٌة" و ذهنٌاتهم

التً شهدت فوز  و 1997"رسالة " أٌضا للسكان عشٌة االنتخابات المحلٌة فً أكتوبر 

 و( FLN)ج.ت.و/هو حزب مصطنع قبل ذلك بؤشهر قلٌلة، لٌضمن التداول مع  : و (RNDالـ)ت.و.د/

 هما بمثابة وجهٌن لعملة واحدة. بان تابعان للسلطة واالثنان حز

 سٌدفع سكان المناطق المجاورة للمدن و (GIA)ج.إ.م/حسب "الصقور" فإن الخوؾ من سفاحً الـ

االؼتٌاالت...( إلى اللجوء إلى التصوٌت  ابتزاز األموال و المناطق الرٌفٌة )ضحاٌا االؼتصاب و

هً إٌهام الرأي العام بؤن الدٌمقراطٌة مازالت موجودة على قٌد  قد كانت الخدعة فً نظرهم "األمنً" و

 الحٌاة!!

هو توجٌه "رسالة" من الجنراالت  ،و-ال ربما األهم و–ؼٌر أنه كان لهذه المذابح هدفا آخر كذلك 

الذٌن كانوا فً صراع مفتوح معهم حٌنها حول مسابل  االستبصالٌٌن إلى كتلة الربٌس الٌمٌن زروال، و
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أن هذه المسؤلة األخٌرة كانت، كما رأٌنا، هً السبب  إرخاص قٌمة االقتصاد خاصة و إلى السلم و العودة

قد صرح حتى عند  فً اؼتٌال النقابً عبد الحق بن حمودة الذي كان قد "سحب ثقته" من الجنراالت )و

 ابه القدامى؟(إسالم الروح إلى باربها قابال: "لقد خانونا" فمن هو الذي ٌمكن أن ٌخونه ؼٌر أصدق

إن تحوٌل إزهاق األرواح البشرٌة إلى رسابل ال ٌطرح أي مشكل لهإالء الوحوش الذٌن ال 

بٌن الربٌس زروال فإن  لهذا السبب فطالما بقٌت األزمة قابمة بٌنهم و ٌعتبرون مواطنٌهم آدمٌٌن! و

دٌسمبر  23ة فً ثمانون ضحٌ تٌسمسٌلت )أربع و المذابح ستتواصل كتلك التً وقعت فً تٌارت، و

 ( و1997دٌسمبر  30( فً ؼٌلٌزان )أكثر من أربعمابة قتٌل فً أولى أٌام رمضان المعظم فً 1997

 هذا حسب حصٌلة الصحافة(. و 1998ٌناٌر  11سٌدي حامد بالقرب من مفتاح )مابة وثالثة قتلى فً 

  

  

التً تعتبر  قبل أن أحاول استخراج خالصة عن هذه الدوامة الجهّنمٌة المولّدة لهذه الوحشٌة و

هً  جرابم حقٌقٌة ضد اإلنسانٌة أرٌد أن أعود إلى نقطة أساسٌة كنت قد تعرضت لها فً المقدمة و

هو تعاّمً  أسبابها الحقٌقٌة، و الحرب القذرة، و "تعاّمً" اإلعالم الدولً بشكل ال ٌصدق عن طبٌعة هذه

من ناحٌة أخرى  (، وDRSٌدل من ناحٌة على مدى نجاعة جهاز تشوٌه األحداث الذي استخدمه )ق.إ.أ/

فً مقدمتها الحكومة الفرنسٌة. ذلك أنه، لو لم  المصلحً المقصود للحكومات الؽربٌة، و على التعامً

المناورات الخفٌة التً ذكرتها فً هذا الكتاب...  الضربات العوجاء" وٌكن من الممكن طبعا معرفة كل "

سلوك أو تصرفات "الجماعات المسلحة"  فإن إلقاء أبسط نظرة متفحصة "للمسرح السٌاسً" الجزابري و

تكفً لتفنٌد األطروحة أو األكذوبة الرابجة التً تفٌد بؤن هناك دٌمقراطٌة هشة مهددة من األصولٌة 

 مبادئ!! ٌتصدى للدفاع عنها جنراالت جمهورٌون أصحاب قٌم واإلسالمٌة 

الحقٌقة األولى التً تصدم كل مالحظ موضوعً نزٌه، هً أن أولبك الذي سطوا على مقالٌد  و

بعد أكثر من إحدى عشرة سنة مازالوا  هم وحدهم الباقون على رأس السلطة و 1992الحكم سنة 

 حٌد المبعد هو الجنرال نزار( فً حٌن أن العدٌد من الرإساء وٌحتلون نفس المناصب االستراتٌجٌة )الو

ٌختفون  بادروا منذ حلول العشرٌة الحمراء. فهم ٌظهرون و الوزراء قد سادوا و رإساء الحكومة، و

أكتفً بذكر الحاالت األكثر  أهواء هإالء "الٌناٌرٌٌن" المؽتصبٌن و مخططات و حسب مناورات و

 المجال وهً: افتضاحا فً هذا  بروزا و
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قد اختار التعاٌش  الربٌس الشاذلً بن جدٌد، عزل بواسطة انقالب ألنه أراد أن ٌحترم الدستور و

 (.FISالسٌاسً مع الـ)ج.إ.إ/

محمد بوضٌاؾ اؼتٌل على المباشر أمام أنظار المالٌٌن من مشاهدي التلفزة ألنه لم بفهم كونه قد 

إعطاء الشرعٌة ألوباش سفلة من  "لعصابة ٌناٌر" و استدعً فقط إلنقاذ المظهر الخارجً الزابؾ

 احتٌاال. نصبا و بهتانا، و لم ٌدع أبدا لقٌادة البالد، كما ادعوا للعالم زورا و اللصوص، و المجرمٌن و

، قد أبعد من الرباسة فً آخر (HCEالربٌس علً كافً، خلٌفة بوضٌاؾ على رأس الـ)م.أ.د/

ٌمكنه أن ٌعٌد االعتبار إلى  ألنه كان ٌعتبر من "البعثٌٌن" و 1993استحقاق هذه الهٌبة فً دٌسمبر 

( على المدى البعٌد لو بقً فً الحكم، كما أن بقابه لم ٌكن لٌفٌد "جنراالت العصابة" فً FISالـ)ج.إ.إ/

 شًء.

ألنه أصر على التفاوض لوحده مع ما  1998الربٌس الٌمٌن زروال أقٌل من منصبه فً سبتمبر 

 (. هذا عن الحقٌقة األولى التً ٌخرج بها المالحظ المتبصر.FISان ٌعرؾ بالـ)ج.إ.إ/تبقى مما ك

أما الحقٌقة الثانٌة التً الحظها العدٌد من المراقبٌن، المستقلٌن فهً أن "العنؾ األصولً" الذي 

جٌة ضرب السكان المدنٌٌن لم ٌكن له أي انسجام أو أدنى تطابق سٌاسً حتى من وجهة النظر اإلٌدٌولو

اإلسالمٌة التً ٌفترض أن تبررها! ذلك أن السإال الذي ٌفرض نفسه هنا هو، من استفاد فً النهاٌة من 

ال  لٌس عندهم ال مشروع مجتمع و (GIAلـ)ج.إ.م/؟ بالقطع لٌس اإلسالمٌٌن! فا(GIAالـ)ج.إ.م/أعمال 

تعاطً  االؼتصاب و ل وسلوك أعضابها ٌتمٌز بالقت ال ٌقترحون أي بدٌل للبالد. و برنامج سٌاسً و

بالفعل فإن استهالك  المخدرات، ابتزاز األموال )شهادات عدٌدة ذات مصداقٌة تإكد ذلك، و الكحول و

بصفة  ، هً شًء ٌتنافى جوهرٌا و(GIAالـ)ج.إ.م/تعاطً الكحول من طرؾ أعضاء  المخدرات و

 مطلقة، مع اإلسالم الذي ٌفترض أنهم ٌحاربون بتعالٌمه!(.

قد ذهبت  و 1998-1994تقوم بالمزٌادة فً عهد الٌمٌن زروال  (GIAالـ)ج.إ.م/ات كانت جماع

 (على رؼبتهم فً الحلول السٌاسٌة أو البحث عن الصلح مع السلطة!FISحتى إلى مإاخذة قادة الـ)ج.إ.إ/

مساعدٌهم ذهبت تصب كل  بدال من مهاجمة الجنراالت و (GIAالـ)ج.إ.م/كذلك ٌالحظ أن  و

حنقها على السكان المدنٌٌن العزل، كما خاضت حربا دموٌة ضد التنظٌمات اإلسالمٌة األخرى  ؼضبها و

 "(. بل قامت بفعل كل شًء من أجل أن تعزلهم عن السكان وLIDDو"ر.إ.د.ج/ "AIS"جش.إ.إ/كـ)

 تحرمهم من كل دعم!
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ٌب مع أهداؾ تبٌن بوضوح أن أهدافها تلتقً بشكل عج (GIAالـ)ج.إ.م/إن أبسط قراءة لمناشٌر 

الجنراالت المفترسٌن، ذلك أننا ال نجد إال االنتقادات الالذعة المتطرفة التً تزخر بالصٌػ المعروفة من 

 132مثل "ال مصالحة" "ال هدنة" "ال حوار" "ال رحمة وال شفقة".

 حتى عندما نجهل خلفٌات كل هذه التناقضات المفتعلة الظاهرة بٌن )عصابة ٌناٌر( و

فال تجد إال تفسٌرا واحدا، هو أن الحركة التً تنزع المصداقٌة عن التنظٌمات اإلسالمٌة،  (GIA)ج.إ.م/الـ

ال تملك قٌادة موحدة... ال ٌمكن إال أن تكون حركة "ضرارا" مضادة  األطفال و تجز رإوس النساء و و

الصعود  لسالح ولحرب العصابات مستخدمة لمحاربة اإلسالمٌٌن الحقٌقٌٌن الذٌن دفعوا دفعا إلى حمل ا

اإلرهاب الرسمً "المشرعن" ظرفٌا من  االحتقار، و التنكٌل، و القتل و إلى الجبال هروبا من القمع و

هو ما ٌشهد على رؼبة هإالء المدبرٌن الذٌن  بعض مإسسات الدولة على مقاس مؽتصبً الدستور! و

ضرب  لى الفوضى، وصنعوا مؤساة الجزابر، لن ٌتراجعوا أمام أي شًء للحفاظ ع برمجوا و

استبصال كل معارضة جادة من شؤنها أن تهدد امتٌازاتهم  الجزابرٌٌن بعضهم ببعض فً حرب األشقاء و

 الجلوس على جماجم الشهداء! فً مواصلة امتصاص الدماء و

الصحافٌٌن، المثقفٌن أو –فعلى امتداد كل هذه السنوات لم ٌقّصر أولبك "المالحظٌن" األجانب 

الذٌن اختاروا أن تظل أبصارهم مسكرة عن هذه البدٌهٌات. فهم ٌؤتون إلى الجزابر فً إطار  -البرلمانٌٌن

هم ال  "زٌارات موجهة" و ٌعاملون بعناٌة فابقة فً أضخم الفنادق، مع اجزال العطاء لهم فً الؽالب، و

سواء قاموا بذلك كسال أو  -ٌسمعون إال إلى األشخاص المختارٌن، من مضٌفٌٌهم الرسمٌٌن، لقد فضلوا

أن ٌقوموا بدور التروٌج  -خموال، أو ال مباالة بآالم الشعب، أو تواطإا مع "االستبصالٌٌن" الدموٌٌن

 عمالبه فً أجهزة اإلعالم المحلٌة. ( وDRSألكاذٌب )ق.إ.أ/

ٌن خاصة فً فرنسا، فً خنق أصوات كل أولبك الذ لقـد ساهموا أٌضا، بحماسة أقل أو أكثر، و و

عبروا عن شكوكهم فً  عدم تماسك األطروحة الرسمٌة، و -سواء فً الجزابر أو فً الخارج -الحظوا 

 المسإولٌة الحقٌقٌة عن العنؾ بالنسبة لمختلؾ األطراؾ المتصارعة فً الساحة.

 

( ، فإن مناشٌر هذه الجماعة قد حررت كلها بما ٌشبه GIAهو جامعً بلجٌكً درس خطاب الـ )ج.إ.م/ حسب آلن ؼرٌنٌار و لق( 084

 Alain"لؽة الخشب" ال تحسدها علٌها تلك المناشٌر التً كانت تصدر عن الجماعات الماركسٌة الؽربٌة قدٌما )اآلن ؼرٌنٌار 

Grignard,  /الخطاب السٌاسً للـ "ج.إ.م"GIA " الجزابرٌة من النشؤة إلى جمال زٌتونً. محاولة تحلٌل " 

 Felice Dassetto (s.l.d), Facettes de L
,
Islam belge, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve,1997,pp.69-

95) 
التً كان المسإولون عنها من المتكونٌن فً  (DRS( من صنع مصالح )ق.إ.أ/GIAذلك ألن مناشٌر الـ)ج.إ.م/ ٌا له من تبصر! و

 قبل سقوط جدار برلٌن. موسكو، براغ أوبرلٌن
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 ممثلٌن للمجتمع المدنً، و صحافٌٌن و 1997هكذا، أثناء فً لحظات المذابح الكبرى سنة ، و

قد أثبت العدٌد  خبراء فً الملؾ الجزابري، عبروا عن رأٌهم بوضوح، و مدافعٌن عن حقوق اإلنسان، و

مسٌطر علٌه  عصابات مصطنع وتنظٌم مضاد لحرب ال (GIAالـ)ج.إ.م/أدلة دامؽة بؤن  منهم بحجج و

 133(.DRSبالكامل من )ق.إ.أ/

 تنبٌهاتهم فً الوقت المناسب! لكن بكل أسؾ لم ٌجدوا آذانا تصاؼً لنداءاتهم و و

  

  

على حقٌقتها، كان بإمكانه أن ٌدرك منذ عدة  من كان ٌرٌد أن ٌرى األشٌاء بوضوح، وإن  

جوهرها صنٌعة خالصة من صنابع المخابرات  ( كانت فً حقٌقتها وGIAسنوات بؤن الـ)ج.إ.م/

الجزابرٌة لكن ال بد أن ٌعٌش المرء هذه الحقٌقة من الداخل كما عشتها شخصٌا كً ٌدرك كٌؾ أن 

ٌعرؾ كٌؾ أدى هذا  ( للعنؾ اإلسالمً قد بدأ مبكرا، وDRS)ق.إ.أ/ ( وANPالـ)ج.و.ش/استؽالل 

ارتكاب مجازر على نطاق واسع بالفظاعة  االستؽالل فً بضع سنوات بؤولبك المجرمٌن إلى التخطٌط و

 الشناعة التً عرفناها!! و

ً حسبانهم الجإوا ، وضع الجنراالت ف1990فً إستراتٌجٌتهم  المبنٌة على "خطة نزار" سنة 

إلى الثورة المسلحة لئلسبلمٌٌن ولتحقٌق ذلك تركوا كل الخٌارات مفتوحة: االختراق أوال، ثم التلؽٌم 

 1992بإنشاء مقاومات مضادة لحرب العصابات مكلفة باألعمال القذرة. لقد سمح االختراق مثبل منذ 

دهم االجتماعات فً أماكن ٌفترض أنها بالنجاح فً نصب الكمابن لقٌادات الجماعات المسلحة أثناء عق

 آمنة. لقد سنح اإلختراق من توجٌه النشاطات "التخرٌبٌة" و دفع الجماعات اإلسبلمٌة إلى أعمال إرهابٌة،

إسكات، تهمٌش أو دفع شرٌحة بؤكاملها من المجتمع إلى الهجرة، و كل المعارضٌن المزعجٌن للنظام! 

 ( من الذاكرة الجماعٌة وFISمحو الـ)ج.إ.إ/ ٌض المواطنٌن والحرب المضادة سمحت فً النهاٌة بترو

 معاقبة أولبك الذٌن صوتوا علٌه فً االنتخابات السابقة.

 

أنظر تحالٌل وتصرٌحات هإالء المتخصصٌن وهً مجّمعة فً ألجٌرٌا واتش " كفى مجازر فً الجزابر، عرض صحافة"  لقد( 088

 watch.org/mrv/mrvmass/halte.htm-www.algeria.1997أكتوبر 
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كل ما  إذا أردنا أن نحوصل لمعرفة مدى تعقٌدات هذا السٌنارٌو ٌجب علٌنا تحدٌد معالمه. و و

أوردته على امتداد صفحات هذا الكتاب فٌجب علٌنا اعتبار أن استراتٌجٌة "بلخٌر، نزار، توفٌق" قد تمت 

 على أربعة أطوار ربٌسٌة هً:

، فلتبرٌر توقٌؾ المسار االنتخابً بؤثر رجعً 1993-1992الطور األول، ٌنحصر فً سنتً 

تجاهات )االعتقاالت باآلالؾ، السجن التعسفً، كان األمر ٌتعلق بممارسة القمع الوحشً فً جمٌع اال

ذلك لدفع قسم كبٌر من الشباب إلى التحول نحو العمل  المحاكمات المستعجلة فً "المحاكم الخاصة"( و

 االستخدام( و األقل قابلٌة لالحتواء و المسلح )مع تصفٌة انتقابٌة لكل القادة اإلسالمٌٌن األحسن تكوٌنا و

ؾ المحددة لألعمال اإلرهابٌة الموكلة لهذه الجماعات )التً كانت أصال مخترقة و قد كانت نوعٌة األهدا

 موجهة بشكل واسع( مزدوجة و هً:

( تتكفل بصفة تكمٌلٌة، DRSعناصر من قوات األمن )بواسطة وحدات سرٌة تابعة لـ)ق.إ.أ/

 بارزة من "المجتمع المدنً" )و شخصٌات (! و"ANP"ج.و.ش/بتصفٌة "المشكوك" فٌهم من عناصر الـ

الهدؾ من ذلك كله هو رص الصفوؾ  "( وDRSالذٌن تم تصفٌة العدٌد منهم كذلك من طرؾ "ق.إ.أ/

 وراء "الٌناٌرٌٌن".

أفراد عصابته صمموا على تدجٌن الدٌمقراطٌٌن الحقٌقٌٌن المعارضٌن لتوقٌؾ  فالجنرال بلخٌر و

ن أي شًء آخر )رؼم التطهٌر االستباقً الذي أجروه فً ظلوا ٌخشون أكثر م المسار االنتخابً. و

قد كانوا  صفوؾ الجٌش( رفض انصٌاع قسم كامل من الجٌش لهم، بل حتى العمل على اإلطاحة بهم. و

 ٌظنون أنه بمجرد تحقق هذه األهداؾ، ٌصبح من السهل القضاء على تلك المقاومات المصطنعة و

 الموجهة لتعود كل األمور إلى نصابها!

لقد حقق المخطط األول كل األهداؾ المسطرة، إال أنه سرعان ما "انزلق " لسببٌن ربٌسٌٌن،  و

( DCE)م.ج.م/(، DRSاألول: هو أن استخدام الجماعات اإلسالمٌة من طرؾ فرعً )ق.إ.أ/

معرفة من ٌراقب أو  بلػ درجة أصبح فٌها من الصعوبة بمكان تسٌٌر العنؾ و (DCSA)م.م.أ.ج/و

أبدوا  من و"ٌدٌر" العنؾ، كما أن عددا من اإلسالمٌٌن الذٌن "انقلبوا" تحت التعذٌب، و ٌسٌطر على

 استعدادهم للتعاون مع المصالح سرعان ما "خانوا" العهد بمجرد أن أصبحوا أحرارا فً الجبال و

 أشرسهم مقاومة له! أشدهم حنقا علٌه و أصبحوا من ألد أعداء النظام و

، (ANP)ج.و.ش/ي قوات األمن )الشرطة، الدرك، القوات الخاصة للـثانٌا، فإن إطالق أٌد و

فً أبناء الشعب كما ٌحلو لهم دون أي حسٌب  "( من طرؾ رإسابهم للعبث بؤبناء وDRSوحدات "ق.إ.أ/

أو رقٌب نتج عنه أن استؽل هإالء هذه الحرٌة المطلقة كً ٌذهبوا بعٌدا فً الممارسات الوحشٌة 
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عدام دون محاكمة...( مما أدى باألمور إلى بلوغ حد أبعد بكثٌر مما كان منتظرا، )التعذٌب التلقابً، اإل

زادت تلك التعدٌات  حٌث دفعت بآالؾ من الشبان إلى "الصعود إلى الجبال" لاللتحاق بالمقاومة، و

من  مضاعفة حدة العداء الذي كان ٌضمره ؼالبٌة أفراد الشعب لجالدٌه المبالػ فٌها من تفاقم األوضاع و

 "عصابة ٌناٌر".

بالتالً إلى طور جدٌد أشد عنفا امتد  قد دفعتهم هذه الوضعٌة إلى هروب حقٌقً إلى األمام، و و

قد تمٌز هذا الطور بنهجٌن أو خطٌن ربٌسٌٌن من العملٌات:  ، و1996إلى منتصؾ  1994من بداٌة 

هو ٌفٌد بؤنه إذا كان من  العماري والخط األول ٌتماشى مع المنطق الذي أقر لً به الجنرال إسماعٌل 

المستحٌل فصل الجماعات المسلحة عن السكان فٌجب العمل على فصل هذه األخٌرة عن الجماعات 

من ثمة فقد استفحل القمع الوحشً الممارس من قوات األمن ضد السكان المدنٌٌن ابتداء من  المسلحة، و

تصفٌات واسعة النطاق )حصدت عشرات اآلالؾ قد أسفر القمع المصعد فً هذه المرحلة عن  و 1994

اإلعدامات من دون  و 134تمٌزت بمضاعفة عدد "االختفاءات"  من الضحاٌا أؼلبهم من الرجال( و

تكوٌن مٌلٌشٌات  "( وOJALتكوٌن فرق الموت "لمكافحة اإلسالمٌٌن" )مثل "م.ش.ج.ح/ محاكمة، و

 .مشجعة على زٌادة عدد التعدٌات...الخ

ب هذه قد رفدت أو أكملت بخط عمل ثان: زٌادة نشاط الجماعات اإلسالمٌة المسلحة سٌاسة الرع 

القضاء بواسطة حرب شرسة  (، فً آن واحد من أجل إرهاب السكان وDRSالمسٌرة من قبل )ق.إ.أ/

 (."AISجش.إ.إ/منها الـ" على كل الجماعات المسلحة التً كانت مستقلة نسبٌا )و

لم ٌهدأوا، فقرروا االنتقال  ، لكن الجنراالت لم ٌهنؤ لهم بال و1996سٌتم ذلك كله فً منتصؾ  و

 مواصلة استخدام "العنؾ الطبٌعً" "للجماعات اإلسالمٌة للجٌش" و إلى الطور الثالث من الحرب، و

 كذلك إلدارة الصراعات فٌما بٌنهم. المٌلٌشٌات كؤداة سٌاسٌة لفرض سلطتهم بالرعب، و

أحٌاء بكاملها بواسطة  ( مكانا لتدبٌر مذابح لقرى وCTRIت/هكذا أصبحت الـ)م.إ.ب. و

. 1997حوالً مابة سنة  و 1996الجماعات اإلسالمٌة للجٌش: أحصٌت على األقل عشرٌن منها سنة 

 

 % منهم رجال( تم إحصاإها بدقة )و99حالة مفقود ) 3088فمن بٌن  1999حسب دراسة أجرٌت من طرؾ ألجٌرٌا واتش فً مارس ( 080

)أنظر ألجٌرٌا  1996و 1994% منها قد حدثت فً الفترة ما بٌن 86فإن  1998و  1991لحقٌقة أن العدد أكبر من هذا بكثٌر( ما بٌن سنة ا

 . 1999واتش ]"المفقودٌن" فً الجزابر بعد اختطافهم من قوات األمن[. تقرٌر عن المفقودٌن "فً الجزابر" مارس 

watch.org/fraticle/aw/awrapdisp.htm-www.algeria 
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ستتواصل هذه السٌاسة  و 135أسفرت فً مجموعها عن آالؾ الضحاٌا، رجال، نساء، أطفال دون تمٌٌز!

خشٌة  تزاٌد بالتوازي مع هذه البربرٌة المطلقة، و و 1998حتى إقصاء الٌمٌن زروال فً سبتمبر 

( من ردود فعل المجموعة الدولٌة شرعوا فً تنظٌم سحب قسم من جماعاتهم DRSرإساء )ق.إ.أ/

فً أكتوبر  (AIS)جش.إ.إ/تمثل ذلك فً "الهدنة" التً أبرمها الجنرال إسماعٌل مع الـ اإلسالمٌة، و

ء وإطارات قد استعمل هذا االتفاق بصفة خاصة كؽطاء "قانونً" لتحقٌق عفو عام عن عمال ، و1997

هـو ما سٌسمح الحقا  )و ( الذٌن افتعلوا الهروب من الجٌش، الختراق الجماعات اإلسالمٌةDRS)ق.إ.أ/

انتخاب بوتفلٌقة )المزورة  و 1999ابتداء من أفرٌل  (، و"ANP"ج.و.ش/بإعادة إدماجهم فً صفوؾ الـ

عمد فٌه أصحاب القرار إلى قد  الذي ما ٌزال سابرا حتى اآلن، و كما ٌنبؽً( بدأ الطور الرابع و

التخفٌؾ من وتٌرة العنؾ إلى مستوى "بقاٌا إرهاب" )حٌث أصبح عدد الضحاٌا ٌتراوح "فقط" بٌن المابة 

إلى المابتٌن فً الشهر!( قصد اإلبقاء على السكان فً حالة من الرعب الباهت الذي ال ٌسمح إال بحاالت 

 متقدمة من الثورة ضد البإس.

هً لم تعد تنشط  عات اإلسالمٌة للجٌش" أقل حدة مما كانت علٌه من قبل، ولقد أصبحت "الجما

مع ذلك ٌعاد تنشٌطها دورٌا من طرؾ المصالح لحصد  فً الؽالب إال من أجل تحقٌق مصالح خاصة. و

ٌكون ذلك بمثابة "رسابل" متبادلة بٌن الكتلتٌن الربٌسٌتٌن  العساكر الشبان، و النفوس البرٌبة للقروٌٌن، و

حول كٌفٌة الخروج من األزمة(، لٌثبتوا  2001عصبة توفٌق المتنافسة منذ  فً السلطة )عصبة بلخٌر و

هً كـ"رسابل"  و 2001سبتمبر  11بؤنهم ما ٌزالون قادرٌن على إلحاق الضرر، أو بصفة خاصة منذ 

 طلبات الدعم وذلك بذرٌعة محاربة العنؾ اإلسالمً الدولً لتبرٌر  موجهة إلى المجموعة الدولٌة و

 المساندة للجنراالت خاصة فً مجال التسلٌح.

إال أن العنؾ الحقٌقً من اآلن فصاعدا سٌكون عنفا "أمنٌا" مع كل ما تحمل هذه الكلمة من 

تناقض، حٌث لم ٌعد ٌمر ٌوم حتى تحمل لنا الصحافة خبر حاالت رجال الشرطة أو الدرك أو 

 ق لؽصب المال أو ارتكاب جرابم نكراء!( الذٌن ٌتحولون إلى قطاع طرGLD)ج.د.ذ/

 

 

 

 ، ألجٌرٌا واتش2003(" مارس 2002-1994أنظر صبلح الدٌن سٌدهم " التسلسل الزمنً للمجازر فً الجزابر )( 084

watch.org/mrv/2002/bilan_massacres.htm-www.algeria 
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ن الكتب لن كؤنه نتٌجة منطقٌة، مع أن العدٌد م إن عرض مسلسل الرعب بهذه الطرٌقة ٌظهره و

الذي أدى إلى تحطٌم روح  الجنون المنجر عنه، و األحزان، الحقد و تكفً لوصؾ فداحة اآلالم و

 ربما لعدة أجٌال. المجتمع الجزابري و

لكن حجم هذه الكارثة ٌطرح كذلك سإالٌن كبٌرٌن هما: كٌؾ استطاع هإالء الذٌن خططوا أن 

ما هو الحافز الحقٌقً الذي دفعهم  جرٌمة لتحقٌقه؟ وٌحصلوا على كل هذا الكم من المتواطبٌن فً ال

إبقاء شعبهم ؼارقا فً  طوال كل هذه السنوات إلى إراقة دماء مواطنٌهم بدون أي إحساس أو حرج، و

 الشقاء؟ البإس و

كما قلت  (ANP)ج.و.ش/( والـDRSفمن ناحٌة الجٌش، كان التحضٌر اإلٌدٌولوجً لضباط )ق.إ.أ/

تعببة النفوس كان لها مفعول كبٌر على الضباط  لة من التلقٌن اإلٌدٌولوجً ومرح 1991قد بدأ سنة 

ؼٌر الجامعٌٌن، الذٌن ٌصدقون بسهولة هكذا خطابا موالٌا مإسسا حصرا على الخوؾ متخذا من نموذج 

هاجسا لهم من نوع "سٌخصص لكم األصولٌون مصٌرا مماثال لمصٌر  إٌران شعارا و السودان و

الشرطة السٌاسٌة فً نظام الشاه( أو مثله كذلك "ستعاملون مثلما حدث فً السودان " )SAVAKالصافاك

فً األوساط  ، حٌث أجرى تطهٌر شامل فً صفوؾ الجٌش و1985بعد اإلطاحة بجعفر النمٌري سنة 

 1992نفً قسم كبٌر من نخبة الوطن إلى الخارج" فبعد ٌناٌر  وقعت العدٌد من اإلعدامات، و المثقفة، و

الجماعات اإلسالمٌة  التً قامت بها فرق الموت و الشرطة و ساعدت االؼتٌاالت الموجهة ضد العسكر و

( على إلتحام صفوؾ القوات المسماة "أمنٌة"! ضد "األصولٌة" بل أكثر من DRSالمستخدمة من )ق.إ.أ/

لضباط المستعصٌن قد أدى هذا التكٌٌؾ )زٌادة على تصفٌة، أو تهمٌش ا ذلك ضد ؼالبٌة أفراد الشعب و

مهنة جبار(  على التروٌض( إلى صنع "وحوش" بؤتم معنى الكلمة )على شاكلة العقداء بشٌر طرطاڤ و

 رجال الشرطة الذٌن تحولوا هم كذلك بدورهم إلى قتلة و الذٌن جروا خلفهما مجموعات من العساكر و

 جالدٌن!

بعد االستحواذ على الشرعٌة "الثورٌة" من جهة "النخبة" المدنٌة، فقد استعمل التكٌٌؾ ذاته. ف و 

قامت عصابة الجنراالت  136 ( القدماء "األمٌٌن"ANPالمؽتصبة عقب تصفٌة ضباط الـ)ج.و.ش/

 

فً  كما سٌصرح به الجنرال خالد نزار فً بارٌس فً جلسة المحاكمة فً القضٌة التً رفعها ضد المبلزم األول حبٌب سواٌدٌة( 084

 .86)أنظر حبٌب سواٌدٌة، محاكمة الحرب القذرة، مرجع سبق ذكره ص  2002ٌولٌو 
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من ثم فلٌس  اعتبرت أنها لم تستمد شرعٌتها من الشعب، و نفسها على المصالح العلٌا للوطن، و بتنصٌب

قد  القمع الدموي، اتساع نطاق العنؾ و هذه الحصانة التً تفسر ضخامة، و لها أي حساب تقدمه له، و

دوابر التواطإ فً "المجتمع المدنً" فؤصبح الوالء لهذا أو ذاك الجنرال  ارتكزت على انتشار شبكات و

هو الشرط الضروري لكل ترقٌة أو تقلد أٌة وظٌفة سامٌة فً الدولة، كما هو الحال عند ممارسة أي 

 نشاط فً مجال "تجاري" أو إدارة جرٌدة.

 لنسبة ألصحاب القرار هً وسٌلة لشراء صمت الصحافة، وإن الرشوة المعنوٌة أو المالٌة، با

على جمٌع المستوٌات كذلك، فالسلطة  اإلنفاق على عمالبهم فً جمٌع المإسسات )العدل، البرلمان...( و

االؼتناء السرٌع. فالمسؤلة قبل كل شًء إذن هً اقتسام الثروة بٌن  فً الجزابر أصبحت تساوي الثروة و

 ذ أن النظام ٌمكنه أن ٌتعامل وٌقبل بكل اإلٌدٌولوجٌات!الظافرٌن بالسلطة، إ

فالكثٌر من المتؽنٌن باالشتراكٌة فً سنوات السبعٌنٌات أعادوا تكٌٌؾ أنفسهم حسب التعلٌمات، 

بعض الذٌن كانوا  الٌوم باتوا لٌبرالٌٌن، و ضمن إسالمٌٌن فً الثمانٌنٌات إلى "دٌمقراطٌٌن" بعدها و

ٌدعون إلى االقتصاد الموجه أو المركزي فً السبعٌنٌات أصبحوا فً األلفٌنٌات أشد المدافعٌن عن 

كذلك مناهضة اإلسالمٌٌن التً كانت تبدو فً البداٌة قناعات صادقة  المتحمسٌن له. و اقتصاد السوق و

تعد فً الحقٌقة إال شعارات عابرة رفعت لدى بعض المثقفٌن والسٌاسٌٌن الفرانكوفونٌٌن الجزابرٌٌن، لم 

( بقصد التوجه أساسا إلى النخبة الفرنسٌة المإهلة لتقبل هذه DRSاستخدمت بمهارة من طرؾ )ق.إ.أ/ و

عندما ٌدعً هإالء  -وخاصة–التصدٌق بها كمسلمات حتى  الشعارات "البكً وجمهوري"، و

م ٌعارضون "النظام الفاسد" الذي هم جزء "( إنهDRSهً تسمٌة من صنع "ق.إ.أ/ "الدٌمقراطٌون" )و

األكثر كارٌكاتورٌة لهذه االزدواجٌة فً الشخصٌة تتمثل فً الوزٌر األول سٌد  منه، والحالة األبرز و

)أنظر الفصل الرابع(، لقد  1991احمد ؼزالً الذي سبق وأن تطرقت إلى دوره الؽامض والمشبوه سنة 

فً محكمة بارٌس لصالح الجنرال خالد نزار الذي  17لؽرفة أمام ا 2002شهد هذا األخٌر فً ٌولٌو 

قاضى المالزم أول السابق حبٌب سواٌدٌة، بسبب تصرٌحه على الخصوص فً إحدى قنوات التلفزٌون 

 هم الذٌن هم أصحاب القرار و الفرنسً حٌث قال )أنظر المقدمة(:" هإالء الجنراالت هم السٌاسٌون، و

قتلوا اآلالؾ من األشخاص بدون أي سبب، هم الذٌن قرروا توقٌؾ المسار  قاموا بهذه الحرب. هم الذٌن

أثناء إدالء ؼزالً بشهادته تحت القسم أمام المحكمة المذكورة  االنتخابً، هم المسإولون الحقٌقٌون"، و

أكد باندفاع وحماسة قوله: إنه عكس ما قٌل فً الحدٌث موضوع القذؾ. ال ٌا سٌدي الربٌس، إن الجزابر 

فً عسكرٌٌن  م تكن أبدا، فً ٌوم من األٌام، إحدى جمهورٌات الموز، لم تكن أبدا تختصر فً جٌش ول

السلطة، ٌملون إرادتهم على المدنٌٌن المطٌعٌن كمجرد أتباع بسطاء أو أشخاص  متعطشٌن إلى الدم و

 ثانوٌٌن فً الحٌاة الوطنٌة".
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مة السابق إال ثالثة أسابٌع )ناسٌا قسمه لم تمض على تلك الشهادة التً أدلى بها ربٌس الحكو و

تشنج، بعكس ذلك تماما، فً  دون أي اندفاع و أمام المحكمة الفرنسٌة تماما( حتى صرح بكل هدوء و

مقابلة أجرتها معه صحٌفة جزابرٌة حٌث قال بالحرؾ الواحد: "توجد فً الجزابر سلطة ظاهرة وسلطة 

ال حقٌقة فً الواقع إال المإسسات  ا أٌة قٌمة حقٌقٌة، ولٌست له خفٌة ]...[ كل مإسساتنا صورٌة، و

العسكرٌة الموجودة بالفعل]...[ عندما نتحدث عن المإسسة العسكرٌة، فهً عبارة عن "كمشة" من 

 لٌس المإسسة العسكرٌة التً ٌمثلونها فقط... و األشخاص الذٌن ٌمسكون باسم الجٌش كل الجزابر، و

لكم  ا به بتواطإ من الطبقة السٌاسٌة فً إطار عقد مإداه : لنا السلطة ولكن كل ما قاموا به فقد قامو

 أنتم مسإولون عن التطبٌق! المسإولٌة، ٌعنً، نحن نقرر و

إن هذا الفصل بٌن السلطة والمسإولٌة ال ٌإدي إلى أٌة نتٌجة وال ٌمكن أن ٌمثل عامال من شؤنه 

 137المساعدة على إنشاء دولة حقٌقٌة" 

الحقٌقة فً كفة واحدة، كانت أحد عناصر  هذه الثقافة الؽرٌبة "لنخبتنا" التً تضع الكذب و إن

لكن الشًء األساسً الذي ٌعطً اإلجابة عن سإالً الثانً  الوقود الذي اشتعلت به وعلٌه آلة الحرب، و

 هو األموال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2002ٌولٌو  26إلى  20، من 177الخبر األسبوعً عدد ( 084
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الرعب.  تقود البالد تسٌر على قدمٌن هما الرشوة والستعارة مقولة ماوتسٌتونػ، فإن العصابة التً 

 لقد نجح النظام هكذا فً فرض "قانون الصمت" على الواقع المؤساوي للحرب، قانون من الصعب كسره.

 أكثر من مجرد اقتطاع ؼٌر مشروع، أو أخذ عموالت خفٌة، و إن فساد النظام هو أكبر و

الفساد الجزابري لٌس ظهور اختالل فً سٌر  منحرفة، لبعض أصحاب القرار من رجال الظل! إن

إنما الفساد ٌكمن فً قلب النظام ذاته. إن االستحواذ على مدخول  مإسسات اإلدارة أو الدولة فحسب، و

هً أساس  ؼاٌة للنظام العسكري البولٌسً فً الجزابر، فهً إٌدٌولوجٌته الوحٌدة، و الجزابر هو سبب و

المحفز الرتكاب كل الفظاعات  ذه العقٌدة هً التً كانت الدافع وعلة بقابه حصرا. ه وجوده أصال و

 التً وصفتها فً هذا الكتاب.

قدٌما كانت الرشوة مركزة فقط فً أٌدي بعض الدوابر العلٌا فً السلطة ضمن إطار النظام 

 و المركزي البٌروقراطً المسمى اشتراكٌا، أما فً عصر العولمة فقد اتخذت هذه الرشوة أشكاال أخرى

على عكس  لكن إذا كانت الرشوة قد تطورت، فإن هذه الممارسة، و توسعت إلى زبابن جدد، و

 المواطنٌن. االنحراؾ المالً لالقتصاد المنتج...فقد تمت على حساب االقتصاد الوطنً و

ال ٌعرؾ إال التطفل  اإلنتاج، و –بعضهم ٌقول ٌكره بل حتى ٌعادي  و –إن هذا النظام ٌجهل 

 لمإسس على االمتصاص ؼٌر الشرعً للرٌع البترولً.السهل، ا

رؼم  إن االقتصاد الجزابري ٌنحصر الٌوم أكثر من أي وقت مضى فً تصدٌر المحروقات )و

استٌراد المواد  "الحرب القذرة" فقد نجح البلد فً مضاعفة صادراته من الؽاز خالل عشر سنوات( و

 االستهالكٌة.

 ، تحت رعاٌة، بل و1994لالقتصاد الذي "شرع فٌه منذ... ٌكفً فقط مالحظة التحرٌر الوهمً

رؼم مالٌٌر  فً مقدمتها صندوق النقد الدولً. و حسن عناٌة بعض المإسسات المتعددة األطراؾ، و

مفاصل  ( المحقونة فً شراٌٌن، و1998و 1994الدوالرات )أكثر من عشرٌن ملٌار دوالر ما بٌن سنة 

ً أٌة خوصصة جدٌرة بهذا االسم، حتى ٌومنا هذا، ولم تقترح على االقتصاد الجزابري، فلم ٌشرع ف

رؼم مستوٌات احتٌاطات العملة الصعبة األكثر من  الشعب الجزابري أٌة سٌاسة اقتصادٌة مفهومة و

االنحصار  كذلك المداخٌل المرتفعة من البترول، فإن القاعدة اإلنتاجٌة مستمرة فً التقلص و مرٌحة، و

 ٌن "المرخص لهم" و"ذوي الحقوق" التابعٌن لهم وحدهم! لفابدة المستورد
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عندما نتفحص  ففً مجال الخوصصة، ال ٌوجد إال التجارة الخارجٌة التً تم تحرٌرها فعال ! و

سٌطرة أصحاب القرار!  هذا التحرٌر عن قرب ٌتبٌن لنا جلٌا أن تجارة االستٌراد ما تزال تحت مراقبة و

 ل شبكات رجال أعمال "مرخص لهم" )جزابرٌٌن أو أجانب( وكانت المراقبة تمارس من خال و

مسإولٌن منصبٌن على رأس بعض اإلدارات العمومٌة "الحساسة" )الجمارك، العدالة، المالٌة، البنوك 

لو قصة ؼامضة واحدة على  بالفعل، فمن ال ٌعرؾ و حتى الخاصة، أجنبٌة أو جزابرٌة( و العمومٌة، و

فً المٌناء ألسباب ؼٌر مفهومة )أو باألحرى مفهومة( أو حاوٌات اختفت،  األقل عن باخرة تم حجزها

القروض البنكٌة بؤوامر لمستفٌدٌن  كذلك الحكاٌات عن توزٌع االعتمادات و فً المنطقة الجمركٌة؟ و

تتولى الخزٌنة العمومٌة بانتظام "تطهٌر" الوضعٌة إلزالة العجز  سرعان ما ٌختفون من الوجود... و

(، أو DRSهإالء المستفٌدون من هذه القروض هم عمالء )ق.إ.أ/ فً حصٌلة هذه البنوك... والمرٌب 

 زبابن النظام المستفٌدٌن من هذه القروض الذٌن ال داعً للقول بؤنهم ال ٌتابعون قضابٌا أبدا.

ال مإسسات.  بعد مركزٌة بٌروقراطٌة مستبدة، ٌفرض علٌنا نوع من البازار كسوق بدون حق و و

 ناجعة فً إطار القانون تبقى مجرد فكرة أو حلم بعٌد المنال! ففً هذا السٌاق قٌام خوصصة شفافة و

إن المنافسة التً ٌدخلها تحرٌر حقٌقً للمبادرات ستنقص أو تحد بكل تؤكٌد، من هٌمنة العصابة 

بؤي حال من األحوال! مصاصً الدماء  الخفاء و هذا ما ال ٌرٌده رإساء الظل و على االقتصاد، و

)نتذكر جٌدا التوترات العنٌفة التً أحدثها صدور قوانٌن تحرٌر االقتصاد عن الحكومة اإلصالحٌة 

ٌمس كل القطاعات، من استٌراد المواد االستهالكٌة إلى  (. إن االفتراس هو المهٌمن و1990-1991

عنها أنها ؼامضة، إدارة مصالح استٌراد السالح مرورا باعتماد الوكاالت فً ظروؾ، أقل ما ٌقال 

لعل منح رخصة الهاتؾ النقال حدٌثا لمستثمرٌن "أجانب" من المنطقة الثانٌة أوضح أو  عمومٌة )و

 أفضح مثال على ذلك(.

إن قواعد اللعبة بسٌطة، فللتمكن من البٌع فً السوق الجزابرٌة ٌتعٌن على الممولٌن األجانب أن 

هو ما ٌعادل ملٌار دوالر على  % )و 15% و 5تتراوح ما بٌن ٌدفعوا "ألصحاب القرار" عموالت 

رجال  األقل كل سنة( ألن رشوتنا أصبحت منذ مدة طوٌلة عبارة عن شراكة، فالطؽاة الجزابرٌون و

أعمالهم فً الخارج، الذٌن عرفوا كٌؾ ٌكونون شبكات عبر الدول، ٌختلط فٌها السٌاسً بالتجاري فً 

 عملٌات مرٌبة!

مثال على ذلك الفضابح التً أحاطت بقضٌة ازدواج أنبوب الؽاز مع إٌطالٌا فً  لعل أوضح و

هً مصلحة فٌها الكثٌر مما  فضابح سرعان ما أخمدت باسم "المصلحة العلٌا للوطن"، و 1992سبتمبر 

 ٌناقش!! ٌقال و
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الدولٌة(  بصفة أساسٌة فً أروبا، فالمإسسات )الفرنسٌة و إن إعادة توظٌؾ األموال ٌتم تقلٌدٌا و

تعرؾ كذلك قوة  ممتلكات القادة الجزابرٌٌن، و التً تراقب الروافد المالٌة تعرؾ بدقة متناهٌة ثروات و

ماضٌا. إن هذه الشبكات تعوض فً  المانحة للعموالت عبر المتوسط حاضرا و الشبكات القابضة و

على عدة مستوٌات شبكات  إٌطالٌا( بصفة خاصة فرنسا و الحٌاة السٌاسٌة لبعض الدول األروبٌة )و

 إفرٌقٌا" التً هً اآلن فً طرٌق الزوال! –"فرنسا 

منذ عدة سنوات حاول المستشارون الخارجٌون، الذٌن هم فً الؽالب الرإساء الحقٌقٌون لتلك 

 الشبكات أن ٌإثروا على القادة الجزابرٌٌن فً إطار نوع من التحدٌث لهٌاكل توظٌؾ األموال.

 التؤقلم! ة دولٌا ضد تبٌٌض األموال تعرض كذلك أنواعا من التكٌٌؾ وكما أن الحرب المشن

هكذا ٌالحظ بروز سرٌع جدا لرجال األعمال فً مجال الخدمات، صٌارفة االستثمار الذٌن  و

مبات المالٌٌر من الدنانٌر  ٌتداولون مالٌٌر األوروات و ضحاها، و ٌظهرون من العدم بٌن عشٌة و

 و 1998حول الصعود السرٌع جدا سنة  -لٌس ذلك موضوع هذا الكتاب و–)ٌمكن قول الكثٌر مثال 

لرجل األعمال الجزابري رفٌق خلٌفة الذي لٌس له أي فضل  2002السقوط المماثل فً السرعة سنة 

سلؾ الـ  "MALGفٌما نسب إلٌه من نجاح مشروع سوى أن أباه كان عضوا بارزا فً "المالڤ/

(... من أٌن جاءت تلك األموال؟ ما هً حصٌلة هإالء المستثمرٌن؟ صحٌح أنه بالنسبة للكثٌر "SMأ.ع/"

من هذه الثروات أنها أقرب للقصص الخرافٌة منها لقواعد المحاسبة...فً نفس الوقت. اإلقتصاد المنتج 

إلطالق عم الفقر فً البالد لٌصل إلى مستوٌات ؼٌر مسبوقة على ا أخذ فً االضمحالل، و تقلص و

ملٌون  15بلػ عدد أفراد الشعب الذٌن ٌعٌشون بؤقل من دوالرٌن فً الٌوم حوالً  2002)ففً 

 هو ما ٌعادل واحدا على اثنٌن من مجموع السكان!!(. جزابري، و

 أكرر هنا مرة أخرى: إن الرشوة لٌست ظاهرة منفردة و ؼٌر عادٌة فً هذا النظام الشاذ، و و

 ؼاٌته الوحٌدة من ممارسة الحكم ٌوما بعد ٌوم!!. ة بقابه! وعل لكنها هً أساس وجوده و

إن السٌطرة على االقتصاد، من أجل تحوٌل الثروات العمومٌة ٌضمن التماسك الثابت لألشخاص و 

تسحق العباد! كما أن دٌمومة االفتراس تبرر تنظٌم السلطة  مجموعات المصالح التً تدمر البالد، و

 بعض آلٌاتها "للتنظٌم" الداخلً. بٌتها وترات الفعلٌة الحقٌقٌة، و

فمن أجل اإلبقاء على سٌطرتهم على نظام االؼتناء هذا أو "الدجاجة الذهبٌة" )التً تضمن لهم 

حلفاإهم بإلقاء  و (DAF)ؾ.ج.ؾ/االستحواذ على مبات المالٌٌن من الدوالرات سنوٌا( قام جنراالت 

استخدام  التالعب، و الدموع، مستعملٌن المناورة و و بحر من الدماء الجزابر فً جحٌم من النٌران و
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هم ٌحافظون علٌها محافظتهم على أنفسهم ألن فً  العنؾ اإلسالمً كؤفضل األسلحة المتوفرة لدٌهم و

 "للكعبة رب ٌحمٌها"!! بعدهم الطوفان! و بقاءهم، و اإلرهاب حٌاتهم و
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ر السهل ( لٌس باألمDRSالمصنوعة فً مخابر )ق.إ.أ/ (GIAالـ)ج.إ.م/إن استٌفاء الحدٌث عن 

الكتمان اللذان ٌحٌطان بالمهام  كذلك الؽموض، و اختالفها، و ذلك بسبب تنوع المصالح، و أبدا، و

، ٌعنً عندما 1994أولبك. على أن المإكد فً كل األحوال هو أنه ابتداء من  الموكولة إلى هإالء و

 و (GIAالـ)ج.إ.م/اٌا سلح المدنٌون، ازداد عدد ضح جماعات الدفاع الذاتً و تكونت المٌلٌشٌات و

 ( بكٌفٌة مذهلة!DRS)ق.إ.أ/

( DRSتعمل فقط لحساب رإساء )ق.إ.أ/ (GIAللـ)ج.إ.م/لم تعد الجماعات الجدٌدة  1999فمنذ 

التصدٌر،  ٌسرقون كذلك لحساب أصحاب المصالح، كؤباطرة الرمال، االستٌراد و وحدهم، بل ٌقتلون و

ال اقتربوا من أفراد  أنهم لم ٌهاجموا الجنراالت أبدا و شبكات توزٌع المخدرات... إال الخوصصة، و

ال ممتلكاتهم )فنادق خاصة، تجارة، مالهً لٌلٌة...( مع أنها معروفة من  ال مإسساتهم و عابالتهم، و

 الجمٌع!

المالٌة" التً ندد بها الربٌس –أخٌرا هً فً خدمة هذه العصابة "السٌاسٌة  (GIAالـ)ج.إ.م/إن 

 محمد بوضٌاؾ.

أقبل "االنحرافات" التً كنت قد قررت  قد تطلب منً األمر عدة سنوات كً أستوعب ذلك كله، ول

)بقبولً منصبا فً الخارج( تدخل فً الحقٌقة ضمن "مخطط  1992أن أقطع صلتً بها جزبٌا سنة 

 شامل" السترقاق بلدي من طرؾ حفنة من الجنراالت.

لكتاب، كما سبق أن شرحت فً المقدمة، آخذا فً إن هذا التطور هو الذي دفعنً إلى إصدار هذا ا

 حسبانً محدودٌته بطبٌعة الحال. 

التً كنت شاهدا علٌها، أو شاركت فً أحداثها قد بقٌت  لبن كانت األحداث التً ذكرتها فٌه، و و

بالنسبة  ؼٌر معروفة إلى حد اآلن، فإنً أعرؾ كذلك أن أحداثا أخرى ال تقل خطورة عنها قد فاتتنً. و

 1990لً فإن فضح سر األعمال اإلجرامٌة التً قام بها رإسابً السابقٌن ضد الشعب الجزابري منذ إ
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ذلك ما أعتقد أننً  حلقاتها المفقودة، و هو بمثابة إعادة تركٌب صورة المشهد بكامل أجزابه المنقوصة، و

اما علً أن أعطً بالنسبة لكل جزء أو قطعة من هذه الصورة كان لز قمت بفعله فً هذا الكتاب. و

الكنٌة العدٌد من ضباط  هو ما حتم علً بالتالً أن أذكر تحدٌدا باالسم و تفاصٌل دقٌقة عن مصادري. و

إنً ألدرك بما فٌه الكفاٌة أن ذلك قد ٌعرضهم  و ،( الذٌن تعاونت معهمDRSو)ق.إ.أ/ (ANP)ج.و.ش/الـ

لم ٌتراجعوا حتى اآلن عن ارتكاب أٌة إلى التخوٌؾ بل إلى القتل من طرؾ رإسابً السابقٌن الذٌن 

بصفة رسمٌة كال من الجنراالت العربً  لذلك فإنً أحذر هنا و جرٌمة إلخفاء، أو محو آثار أفعالهم! و

أتباعهم... إنه علٌهم أن ٌتحملوا مسإولٌة أي "حادث" ٌمكن أن ٌعرض  بلخٌر، توفٌق، إسماعٌل و

 ذكرتهم.للخطر حٌاة أي واحد من هإالء الشهود الذٌن 

 فشاءات التً أوردتها فً هذا الكتاب ستإكد حتما، ومهما ٌفعل هإالء الجنراالت فلٌعلموا أن اإل و

 فاعلٌن متعددٌن قاموا بؤدوار مختلفة فً سنوات الدم هذه! تكمل بشهود آخرٌن و ستدقق و

 المحرجٌن".علٌه، فال جدوى لهم إذن على اإلطالق من مواصلة عملٌات التصفٌة "للشهود  و

 التموٌه... فلٌدركوا و التالعب و التضلٌل، و التعمٌة و رؼم كل ما بذلوه من جهد للتؽطٌة و و

ٌتؤكدوا أن المجموعة الدولٌة ال ٌمكنها أن تستمر فً حالة إؼماض العٌنٌن عن المؤساة الجزابرٌة إلى 

 ماال نهاٌة!

التً لٌست هً األولى على  تً هذه ورجابً الملح، هو أن تستدعً شهاد إن أمنٌتً الؽالٌة، و

اإلدراك الكامل لفظاعة المؤساة أخٌرا ستجّند  أن جالء الصورة و المؤساة، شهادات أخرى مماثلة و

مناضلً حقوق اإلنسان( من هذه المجموعة  الصحفٌٌن و مختلؾ المسإولٌن )من رجال السٌاسة، و

األؼلبٌة الساحقة من أفراد شعبً، دون أن ٌقدروا بصوت مرتفع ما تفكر فٌه  الدولٌة. سٌقولون عالنٌة و

 التنكٌل! البطش و على الجهر به مخافة القهر و

الزبابنٌة التً تفرضها حفنة من الجنراالت  الرداءة، و لقد آن األوان للقول كفى لثقافة العنؾ، و

ة بٌن التندٌد بهم، التسوٌ الخلط المتعمد فً المماثلة و المفترسٌن الذٌن ٌصرون على إذكاء الؽموض و

ٌحتمون وراءه  الهجوم على الجٌش الجزابري الذي ٌحتمون به و من طرؾ أناس أمناء مستقٌمٌن، و

 هو منهم براء براء!! بجرابمهم و

ما ارتكبتموه من جرابم ضد اإلنسانٌة فً حق  لقد آن األوان لقول قؾ! كفاكم أٌها االنقالبٌون

الشعب الجزابري الذي ابتاله القدر بكم قبل أن ٌخرج بالكاد من النفق االستعماري الطوٌل المظلم، لٌتمتع 

الكرامة التً دفع من أجلها أؼلى ثمن فً  الحرٌة و كؽٌره من الشعوب المكافحة فً العالم باالستقالل و

المدهش حقا أن ٌوجد مثقفون ٌعٌشون فً الجزابر الٌوم ٌسمون  س من العجٌب والتارٌخ المعاصر!! ألٌ
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هً حالة فرٌدة فً حولٌات الكفاح من أجل الدٌمقراطٌة( ٌجعلون من أنفسهم  أنفسهم "دٌمقراطٌٌن" )و

العار أن ٌؤتً صحفً نذل  المستبدون المجرمون!؟ ألٌس من الخزي و متارٌس ٌتخندق وراءها الطؽاة و

قنان النظام لٌنعق ٌوما أمام عدسة الكامٌرا فً القناة "الوحٌدة" للتلفزٌون الجزابري بقوله: "إنه ٌتعٌن من 

ذلك أٌام كان ٌدور الحدٌث حول  المرور على أجساد ثالثٌن ملٌون جزابري كً ٌحاكم الجنراالت" و

معرفة منا  ضد اإلنسانٌة؟ ومتابعة هإالء المجرمٌن أمام محكمة الجزاء الدولٌة بتهمة ارتكابهم جرابم 

احتقار هإالء الجنراالت للمثقفٌن ٌحق لنا أن نتسابل عن أسباب هذا التواطإ، هل هو ثمرة  بازدراء و

اإلجراء ذاته المتبع من مصالح الجنرال إسماعٌل العماري؟ إن هذا األخٌر ال ٌسمح إال بالترقٌة لضباط 

، فً الوقت الذي ٌنؽص عٌشة الضباط الجامعٌٌن )الذٌن الصؾ عدٌمً الكفاءة "المتملقٌن" مساحً الجزم

األكفاء الذٌن ٌرفضون كل تواطا. فهإالء ال ٌترك لهم إال الخٌار بٌن أن  ٌقال أنهم قادة الؽد( النزهاء، و

هذا مع األسؾ الشدٌد هو الذي حصل فً العدٌد من  أو المنفى! و (GIAللـ)ج.إ.م/ؼنابم  ٌصبحوا أهدافا و

تصاد كذلك، حٌث نجد عشرات اآلالؾ من اإلطارات ذات الكفاءة العالٌة الذٌن ذهبوا ضحٌة قطاعات االق

 إنجلترا و كندا و التعسؾ فً وطنهم، ٌحتلون الٌوم مناصب هامة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، و

 ؼٌرها من البلدان فً مختلؾ القارات. ألمانٌا و فرنسا و

 بؤي هدؾ؟! أو فرضه على الشعب الجزابري ومن شجع على هذا النزٌؾ لألدمؽة، 

 لالّعقاب الذي تتمتع به هذه الحفنة من المجرمٌن الذٌن ٌمتلكون الجزابر و "كفى"آن األوان لقول 

ٌتصرفون فٌها كما ٌتصرفون فً أمالكهم الخاصة التً ٌتقاسمونها فٌما بٌنهم، فً حٌن ٌعٌش  ثرواتها، و

 الوصؾ، هذه الجزابر التً ٌرخص قٌمتها سماسرة السلطة و الشعب فً حالة من الفقر تستعصً عن

محاربة اإلرهاب اإلسالمً، كً ٌواصلوا االستفادة من عموالتهم الخفٌة،  ٌبّخسون قدرها باسم العولمة و

الدم من أفواه الجزابرٌٌن الشرفاء! آن  المنتزعة بالرصاص و دوابر تبٌٌض أموالهم المختلسة، و و

إالء الجنراالت المتالعبٌن الذٌن ٌستخدمون مإسسات الجمهورٌة كما ٌحلو لهم األوان لقول كفى له

الؽادرة، التً  تحت سٌطرتهم برلمان )ؼرفة تسجٌل صالحة لفرض القوانٌن الجابرة، و لتشوٌهها و

 الدوس علٌها باألرجل( عدالة، جٌش، أجهزة إعالم، الخزٌنة العمومٌة... ٌمكنهم دابما خرقها و

عجل الٌوم وإلزامً أكثر من أي وقت مضى أن تتوقؾ هذه الممارسات التقسٌمٌة إنه أمر مست

للشعب الجزابري، التً تجعل القبابلً مقابل العربً، واإلسالمً مقابل االبكً، والمعرب مقابل 

 المفرنس... 

ٌن. لٌست االنتخابات المتتالٌة المزورة هً التً ستؽٌر أي شًء، أو تحسن الحٌاة الٌومٌة للجزابرٌ

باألخص لٌست هً التً ستقنع رأٌا عاما دولٌا، لم ٌعد مؽفال إلى الدرجة التً تجعله ٌعتقد بؤن  و
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الجنراالت المافٌوزٌٌن سٌضعون البلد على طرٌق الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة! ما هً الشرعٌة التً تعطٌها 

 هذه االنتخابات المؽشوشة التً ٌرفضها الشعب ؟

حكومة سابق، و"تلمٌذ" فصامً لهإالء الجنراالت أنفسهم، ٌصرح فً هذا سٌد احمد ؼزالً ربٌس 

شهد شاهد من أهلها"  ال نمل من إعادة ذكره من باب "و فً خصوص هذه االنتخابات )و 2002جوان 

كما ورد فً القرآن الكرٌم، بخصوص سٌدنا ٌوسؾ علٌه السالم( قابال بعظمة لسانه " المؽالطة ذات 

شًء لحل مشاكلنا الحقٌقٌة. فهً تعنً تقهقرا جدٌدا بالنسبة لمسار دٌمقراطً ال تؤتً بؤي  مخاطر، و

إلهابها باستمرار،  حقٌقً. إنها استمرار لممارسة اإلقصاء من طرؾ سلطة ال تتوقؾ عن إشعال النار، و

دون أن تخشى فً نفس تقسٌم الجزابرٌٌن، عزل بالد القبابل عن بقٌة نواحً الوطن. أدخل هكذا األزمة 

 . 138تفكٌك أوصال األمة..."  فً دوامة جهنمٌة من المزاٌدات، و

ألول مرة تإكد مناورات سلطة  ؼٌر ضروري مادامت هذه الكلمات، و إن أي تعلٌق ٌكون زابدا و

 اإلذالل و التً تفرض نفسها علٌه بالرعب و ترفضها األؼلبٌة الساحقة من الجزابرٌٌن، و تلفظها و

  الفساد، فإلى متى!؟

الفظٌعة كانت نعمة نزلت من السماء على الجنراالت  2001سبتمبر  11شك أن هجمات  ال

االستبصالٌٌن الذٌن وجدوا فً هذا الحدث المؤساوي الذرٌعة المثلى لٌشترطوا تبربة تامة لهم من 

 محاولة المجموعة الدولٌة، محملٌن وزر "سنوات الدم" فً حرب الجزابر الثانٌة، لإلسالمٌٌن وحدهم، و

 التشجٌع، و التدبٌر و تخلٌص أنفسهم نهابٌا من الجرابم الشنٌعة التً ارتكبوها باألمر و تبٌٌض سمعتهم و

 حماٌتهم من العقاب الدنٌوي، لكن أنا على ٌقٌن تام بؤن هإالء المجرمٌن "باسم التؽطٌة على الفاعلٌن، و

 أفسدوا فً األرض، علٌهم بما أجرموا وأن التارٌخ سٌصدر حكمه  الدولة" سٌحاكمون ٌوما ال محالة، و

 أملً كبٌر فً أن ٌساهم هذا الكتاب فً التعجٌل بحلول ذلك الٌوم إن شاء هللا، رب العالمٌن الذي ٌمهل و

 ال ٌهمل. و

 

 

 

 

 

 

 .2002فً جوان  Le Matinحوار أجراه مع جرٌدة لوماتن ( 138
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ما أحادي قد أصدر مرسو تحت رعاٌة )ج.إ.إ(، و 1994الجٌش اإلسالمً لإلنقاذ )أسس فً جوان )جش.إ.إ(  

  ذلك بعد إتفاق سري أمضاه مع )ق.إ.أ( ، و1997الجانب بوقؾ القتال فً أكتوبر سنة 

  (1962-1954جٌش التحرٌر الوطنً ))جش.ت.و(  

 الجٌش الوطنً الشعبً)ج.و.ش(  

 المجلس الشعبً البلدي )البلدٌات()م.ش.ب(  

  المجلس الشعبً الوطنً)م.ش.و(  

عباس الجمعٌة الشعبٌة للوحدة والعمل )حزب سٌاسً صؽٌر قرٌب من السلطة، ٌقوده محمد )ج.ش.و.ع(  

 عاللو( 

 )م.ش.و( المجلس الشعبً الوالبً )الوالٌات(

  فٌلق الشرطة العسكرٌة  

 مكتب أمن القطاع )فرع من األمن العسكري على مستوى كل والٌة()م.أ.ق(  

، هذا الهٌكل المكلؾ باإلشراؾ على إدارة حالة 1992خلٌة التحلٌل والتوثٌق )أسست فً ٌناٌر .ت( )خ.ت 

 الطوارئ والذي أوجد فً مقر )ق.إ.أ( بدالً براهٌم(

، مكون من أشخاص معٌنٌن من 1992جوان  22المجلس االستشاري الوطنً )شبه برلمان، أسس فً )م.إ.و(  

 بالمجلس الوطنً االنتقالً( 1993طرؾ اإلدارة ومصالح األمن ولٌسوا منتخبٌن، ولقد عوض فً نهاٌة 

 لجنة تنسٌق عملٌة مكافحة التخرٌب)ل.ت.ع.م.ت(  

 قٌادة القوات البحرٌة)ق.ق.بح(  

 قٌادة القوات البرٌة )هٌكل من هٌاكل "ج.و.ش" مقره عٌن النعجة()ق.ق.بر(  

 وكالة االستخبارات األمرٌكٌة )و.إ.أ( 

 المركز العسكري للبحث)م.ع.ب(  

 الشركة الوطنٌة للمالحة البحرٌة )ش.و.م.ب(  

قٌادة ، بدعوى من 1991دٌسمبر  30اللجنة الوطنٌة لحماٌة الجزابر )هٌكل مدنً أسس فً )ل.و.ح.ج(  

 الجٌش لتبرٌر توقٌؾ المسار االنتخابً من أجل "حماٌة الدٌمقراطٌة"(

مجلس الوطنً االنتقالً )برلمان مكون من أعضاء ؼٌر منتخبٌن معٌنٌن من طرؾ السلطة، عمل منذ ال)م.و.إ(  

 (.1997إلى ؼاٌة االنتخابات التشرٌعٌة فً جوان  1994بداٌة 

المركز العسكري الربٌسً للبحث )مقره فً بن عكنون هذه الهٌبة فً قسم االستخبارات واألمن )م.ع.ر.ب(  

المرقى  –د الراب 2001إلى  1991)ق.إ.أ( تستمد تعلٌماتها من المندوبٌة المركزٌة ألمن الجٌش )م.م.أ.ج( وقد قاده منذ 
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عثمان طرطاڤ المدعو "بشٌر"، إن )م.ع.ر.ب( هو من المراكز األساسٌة للتعذٌب وتصفٌة  –فٌما بعد إلى عقٌد 

 المعارضٌن.(

المركز الربٌسً للعملٌات )تابع لـ مصلحة الجوسسة المضادة )م.ج.م(، هذه الوحدة من قسم )م.ر.ع(  

االستخبارات واألمن )ق.إ.أ( والتً ٌوجد مقرها فً مركز عنتر ببن عكنون، مكلفة بالمهام ؼٌر الشرعٌة، قاد الـ)م.ر.ع( 

، عوض بعدها بالعقٌد فرٌد ؼبرٌنً والذي عوض  1992شً حتى وفاته فً عملٌة فً شهر ماٌو سنة الرابد عمار ڤطو

   بالعقٌد كمال حمود( 1995هو بدوره فً 

المركز اإلقلٌمً للبحث والتقصً )فرع من )ق.إ.أ( ممثل فً كل ناحٌة عسكرٌة، لقد ظهرت هذه )م.إ.ب.ت(  

وذلك بعد تجمٌع فروع مصلحة الجوسسة المضادة )م.ج.م(، مراكز البحث والتقصً  1993المراكز للوجود فً بداٌة 

دٌرٌة المركزٌة ألمن الجٌش )م.م.أ.ج(، المراكز العسكرٌة للبحث؛ إن أهم )م.إ.ب.ت( هو ذلك ، ومن الم-)م.ب.تق(

مهنة جبار، وٌعتبر هذا المركز من  -الذي أصبح عقٌدا فٌما بعد–الرابد  1990الموجود فً البلٌدة والذي ٌقوده منذ سنة 

 ق.إ.أ(.المراكز األساسٌة للتعذٌب والقتل خارج إطار القضاء وهو تابع لـ)

 مركز البحث والتقصً)م.ب.تق(  

 الفارٌن من الجٌش الفرنسً)ؾ.ج.ؾ(  

صبح جنراال الذي أ–من طرؾ العقٌد  1990مدٌرٌة الجوسسة المضادة )فرع من )ق.إ.أ( مسٌرة منذ )م.ج.م(  

 سنة حتى اآلن( 13الذي ما ٌزال فً المنصب منذ  إسماعٌل العماري، المدعو "إسماعٌن" و -1992فً نهاٌة 

 قسم مكافحة التدخل ) هٌبة لألمن العسكري تابعة للـ"م.ع.و.أ"()ق.م.ت(  

 1996إلى ؼاٌة جوان  1990من الجٌش )فرع من )ق.إ.أ( مسٌرة منذ سبتمبر المدٌرٌة المركزٌة أل)م.م.أ.ج(  

 كمال عبد الرحمن، عوض بعد ذلك بالعقٌد كمال زؼلول. -1992الذي أصبح جنراال فً نهاٌة –من طرؾ العقٌد 

 1994إلى ٌولٌو  1990مدٌرٌة التوثٌق واألمن الخارجً )فرع من )ق.إ.أ( مسٌرة منذ سبتمبر )م.ت.أ.خ(  

حسان بن جلطً المدعو "عبد الرزاق تٌطوان" الذي عوض بدوره فً أفرٌل من طرؾ المقدم سعٌدي فضٌل ثم الجنرال 

 بالجنرال رشٌد لعاللً، المدعو "عطافً"( 1996

المندوبٌة العامة للتوثٌق ولألمن) والتً أصبحت المندوبٌة العامة للوقاٌة ولألمن "م.ع.و.أ" فرع من )م.ع.ت.أ(  

 (1990األمن العسكري والتً أعٌد تسمٌتها "م.ج.م" فً سبتمبر 

 المندوبٌة العامة للوقاٌة واألمن)م.ع.و.أ(  

 المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً )مدٌرٌة شرطة، تابعة لوزارة الداخلٌة()م.ع.أ.و(  

 مدٌرٌة العالقات الخارجٌة)م.ع.خ(  

، التارٌخ الذي عهدت فٌه إدارته 1990)التسمٌة الجدٌدة لألمن العسكري منذ )ق.إ.أ( قسم االستخبارات واألمن  

  سنة( 13"توفٌق" والذي أمضى فً المنصب حتى اآلن إلى الجنرال محمد مدٌن المدعو 

 جهاز مخابرات فرنسً)ج.م.ؾ(  

 المإسسة الوطنٌة للمواد الؽذابٌة)م.و.م.غ(  

 المإسسة الوطنٌة للتلفزٌون)م.و.ت(  
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 جمعٌة األخوٌة الجزابرٌة الفرنسٌة)أ.ج.ؾ(  

 من طرؾ حسٌن آٌت أحمد( 1963جبهة القوى االشتراكٌة )أسس سنة )ج.ق.إ(  

جماعة اإلسالمٌة الجبهة اإلسالمٌة للجهاد المسلح "سراٌا الفداء") مجموعة تابعة للـ)ج.إ.م( ال)ج.إ.ج.م(  

هً موجهة من طرؾ المركز الربٌسً العسكري  المسلحة "متخصصة " فً اؼتٌال المثقفٌن والشخصٌات البارزة، و

  ("للبحث "م.ر.ع.ب

اعتمدت رسمٌا فً سبتمبر من نفس السنة وُحلت  ، و1989فبراٌر  4الجبهة اإلسالمٌة لإلنقاذ )أسست فً )ج.إ.إ(  

 ، عقب اإلعالن عن حالة الطوارئ(1992مارس  4فً 

  جبهة التحرٌر الوطنً)ج.ت.و(  

 (1992الجماعة اإلسالمٌة المسلحة )ظهرت هذه التسمٌة ألول مرة فً أكتوبر )ج.إ.م(  

 مجموعة التدخل الخاصة التابعة للقوات الفرنسٌة 

 مجموعة التدخل السرٌع )تابع لقوات الدرك الوطنً()م.ت.س(  

 مجموعة التدخل الخاصة )تابعة لـ"ق.إ.أ"()م.ت.خ(  

من طرؾ وزٌر  1994جماعة الدفاع الذاتً )وهً التسمٌة الرسمٌة للملٌشٌات المَإسسة فً مارس )ج.د.ذ(  

 الداخلٌة(

الجماعة السلفٌة للدعوة والقتال )والمتناول أنها منحدرة من تشكل جماعة من )ج.إ.م( سنة )ج.س.د.ق(  

1997) 

، 1992ٌناٌر 11المجلس األعلى للدولة )رباسة جماعٌة مإسسة بإٌحاء من الجٌش عقب انقالب )م.أ.د(  

   (1994لربٌس الشاذلً بن جدٌد ،"المستقٌل" ولقد دامت فترة حكم "م.أ.د" إلى ؼاٌة ٌناٌر لتعوٌض ا

، مكونة من ثالثة مدنٌٌن وثالثة 1992) هٌبة استشارٌة، أسست فً ٌناٌر )م.أ.أ( المجلس األعلى لألمن  

 عسكرٌٌن(

 المعهد الوطنً للدراسات اإلستراتٌجٌة الشاملة)م.و.د.إ.ش(  

 جهاز المخابرات السوفٌاتًبً(  جً )كا 

عبد  الرابطة الجزابرٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان )مرإوسة من طرؾ المحامً علً ٌحً)ر.ج.د.ح.إ(  

 النور(

من مجموعة الرابطة اإلسالمٌة للدعوة والجهاد )مجموعة موجهة من طرؾ علً بن حجر، انحدرت )ر.إ.د.ج(  

 (1997؛ ولقد توقفت عن العمل سنة 1996من "ج.إ.م" سنة 

من طرؾ  1990التنمٌة )حزب سٌاسً أسس فً نهاٌة  لجزابرٌة من أجل العدل والحركة ا)ح.ج.ع.ت(  

 (1993قاصدي مرباح، ربٌس سابق لألمن العسكري، اؼتٌل فً أؼسطس سنة 

)وزارة التسلح والتنسٌق العام( ) هٌبة تابعة للحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة خالل حرب )المالڤ(  

 التحرٌر، سلٌفة األمن العسكري(
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 (1997الحركة الجزابرٌة للضباط األحرار )منظمة ضباط منشقٌن أسست سنة )ح.ج.ض.أ(  

 من طرؾ الربٌس السابق أحمد بن بلة( 1984الحركة من أجل الدٌمقراطٌة فً الجزابر )أسست سنة )ح.د.ج(  

 وزارة الدفاع الوطنً)و.د.و(  

 الحركة الدٌمقراطٌة الثورٌة الجزابرٌة)أسست فً نهاٌة الستٌنات من طرؾ كرٌم بلقاسم()ح.د.ث.ج(  

، بمبادرة من سعٌد مخلوفً وبعض 1992الحركة من أجل دولة إسالمٌة )أسست فً فبراٌر )ح.أ.د.إ(  

 المسإولٌن السابقٌن فً )ج.إ.إ(

بعد  من طرؾ مصطفى بوٌعلً؛ و 1982)ح.إ.ج( الحركة اإلسالمٌة الجزابرٌة )حركة مسلحة أسست سنة  

 ( 1990فً سنة  (MIA2)، أسست حركة إسالمٌة مسلحة جدٌدة  )ح.إ.م( 1987وفاته سنة 

اح، حركة مجتمع السلم ) كان ٌسمى "حماس" حزب المجتمع اإلسالمً مسٌر من طرؾ محفوظ نحن)حمس(  

  (2003جوان 19توفً فً 

اختفت فً  و 1993( أسست فً نهاٌة منظمة الشباب الجزابري الحر )سرٌة موت )ق.إ.أ)م.ش.ج.ح(  

 (1994منتصؾ 

من )م.أ.د( إلعطاء ذرٌعة  1992ان )هٌبة أسست فً فبراٌر المرصد الوطنً لحقوق اإلنس)م.و.ح.إ(  

 (2001"دٌمقراطٌة" لعملٌات القمع واالضطهاد التً كانت تتخذ تجاه اإلسالمٌٌن؛ ولقد ُحلت فً سنة 

، ملحقة 1992الوكالة الوطنٌة لقمع اللصوصٌة )هٌبة مقرها فً "شاتوناؾ"، أسست فً أفرٌل )و.و.ق.ل(  

  لقد ُحلت بعد فترة عمل لم تتجاوز الثالثة شهور( لكنها تابعة فً الواقع لـ)ق.إ.أ(، و فً األساس للشرطة و

 ؛ و1965سنة حزب الطلٌعة االشتراكٌة )الحزب الشٌوعً الجزابري السابق، أسس فً السرٌة )ح.ط.إ(  

 االجتماعٌة( ، الحركة الدٌمقراطٌة و1998ثم فً سنة  1993أصبح اسمه "التحدي" سنة

كان  بعٌن النعجة، عقب إعالن حالة الحصار، و 1991المركز القٌادي للعملٌات )أسس فً جوان )م.ق.ع(  

االضطهاد التً تقوم بها  ، تنسٌق عملٌات القمع و1992لقد أّمن منذ انقالب ٌناٌر  اسمه حٌنها قٌادة العملٌات األساسٌة، و

مقره منذ أفرٌل  هو تحت سلطة العقٌد إسماعٌل العماري، و الوطنً؛ والدرك  )ق.إ.أ(،)م.ع.أ.و(، و –مصالح األمن 

 بثكنة "شاطوناؾ" ( 1992

 الحزب الوطنً للتضامن والتنمٌة)ح.و.ت.ن(  

   حزب الثورة االشتراكٌة)ح.ث.إ(  

 الحزب االشتراكً الدٌمقراطً)ح.إ.د(  

 حزب العمال )طروتسكً()ح.ع(  

  فٌلق الوحدات المحمولة جوا 

عن طرٌق منشق من)ج.ق.إ( سعٌد  1989التجمع من أجل الثقافة والدٌمقراطٌة )أسس فً فبراٌر )ت.م.ث.د(  

 سعدي(
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نواحً عسكرٌة، مقراتها الربٌسٌة هً فً بلٌدة، وهران، بشار،  6)إن القطر الوطنً مقسم إلى الناحٌة العسكرٌة  

 ورڤلة، قسنطٌنة، و تامنؽست(

 التجمع الوطنً الجزابري)ت.و.ج(  

بمبادرة من مناضل سابق فً  1997التجمع الوطنً الدٌمقراطً )حزب الحكومة أسس فً مارس )ت.و.د(  

 )ج.ت.و( ومن تقنوقراطً(

   فٌلق رجال المؽاوٌر  

 وحدات االستطالع  

 (1991النقابة اإلسالمٌة للعمل ) تابعة للـ)ج.إ.إ(، و ُحلت النقابة فً جوان ( )ن.إ.ع 

 األمن العسكري )جهاز المخابرات الجزابري()أ.ع(  

 التحلٌل مصلحة البحث و)م.ب.ت(  

 مصلحة األمن الرباسً)م.أ.ر(  

 اتحاد القوى الشعبٌة حزب سٌاسً ٌترأسه رشٌد بوعبد هللا)إ.ق.ش(  

 االتحاد العام للعمال الجزابرٌٌن )نقابة متشٌعة للسلطة(.)إ.ع.ع.ج(  

 


