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ركم عن الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم أنه قاؿ:
»اإلنساف بنياف اهلل .ملعوف من هدـ بنياف اهلل«.
ركم عن اطتليفة عمر رضي اهلل عنه أنه قاؿ:
أج ٍعػتىه أك ضربته
»ليس الرجل أمينا على نفسه إذا ى
أك أكثقته« .
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 .1مقدمة
يقاؿ أ ٌف التعذيب ينتارس لػالستنطاؽ ،كلكن يف اضتقيقة ييقصد بػه اإلسػكات كنشػر الػذهوؿ
األخػرس .كمػن خػالؿ الفػرد الػذم ييع َّػذب فػش ٌف الشػرلتة االجتماعيػة كالسياسػية كالدينيػة الػ
تتماثل معػه هػي الػ تيسػ ٌكت عػو اطتػوؼ كاطتػزم الػذم ينقلػه هػذا اظتع َّػذب إليهػا .هػذا هػو
الوضع الذم آلت إليه اصتزائر ،تعذيب يدتارسه طغمة ييسكت أصوات أمة بأكملها.
األمػػة معتقػػداهتا
مػػن اظتفػػركض أف يكػػوف اطتطػػاب العمػػومي كاإلعػػالـ مكان ػان ت كػػد فيػػه ٌ
ػجل فيػػه ذاكرهتػػا اصتماعيػػةٌ .أمػػا يف اصتزائػر حتػػت
كتنػػاقش فيػػه آراءهػػا كتيبٌػػت فيػػه ّارفػػا كتسػ ٌ
األمػة
ػاجم فيػه معتقػدات ٌ
اضتكم العسكرم فقد أصبح اطتطػاب العمػومي كاإلعػالـ مكانػان يهت ى
كتيسفَّه فيه آراؤها كتينكر فيه ّارفا كيدتحى فيه ذاكرهتا.
يف اصتزائر ،الصمت كاطتطاب العمومي كالقتا ينفياف كي ً
بطالف الواقع االجتماعي ظتعاناة
ي
ى
عش ػرات ا الؼ مػػن النٌػػاجني مػػن التٌعػػذيب الػػذين يكبًحػػت ّػػارفم يف ذاك ػرات شخصػػية.
الرشتية» ػتوا تلك التجارب من الذاكرة اصتماعية.
ٌ
فالصمت ك«اضتقيقة ٌ
الصػػمت كاس ػ داد هػػذل ال ػذاكرة اصتماعيػػة،
ك كجػػزء مػػن اجملهػػود اظتطلػػوب لكسػػر هػػذا ٌ
الشػػهادات اظتعركضػػة هنػػا الكلمػػة كاجملػػاؿ جملموعػػة مػػن النٌػػاجني مػػن التٌعػػذيب
تعطػػي عينػػة ٌ
اطتاصػػة .كنشػػر هػػذل الشػػهادات ينتكػػن
لػػالدالء بشػػهاداهتم عػػن ػتنػػتهم بعبػػاراهتم ككلمػػاهتم ٌ
كذلك الناجني من التعذيب من اس داد و
جزء ؽتٌا سلبه اصتالٌدكف منهم.
ٌ
ٌ
الشهادات اظتعركضػة هنػا دل تينشػر باللٌغػة العربيػة حػو يومنػا هػذا كهػي صػادرة عػن
معظم ٌ
الشهادات ال نيشرت يف
تتضمن هذل العينة بعض ٌ
منظٌمات جزائرية ضتقوؽ اإلنساف ،كما ٌ
ً
The
ػدنت (
بعػ ػ ػػض ال ت
صػ ػ ػػحف اظتسػ ػ ػػتقلة ك ػ ػ ػاأليبزرفر ( )The Observerكاإلنٍدبنػ ػ ػ ٍ
.)Independent
كب ػػالطٌبع ال نتك ػػن أف دتيٌػ ػل ه ػػذل الش ػػهادات ك ػػل حػ ػوادث التٌع ػػذيب الػ ػ كقع ػػت من ػػذ
 ،2111بػػل ال نتكػػن حػػو القػػوؿ بأ ٌ ػػا تنقػػل حقيقػػة حادثػػة تعػػذيب كاحػػدة ،ناهيػػك عػػن
عشػرات ا الؼ مػػن هػذل اصتػرائم الػ اق ي فػػت خػالؿ العشػرية األخػرية .إ ٌف التعػػذيب معانػػاة
ال كتوز ال تسكوت عنها كلكن يصعب التح ٌدث عنها .فالتعػذيب يهػ ٌدـ القػدرة علػى الكػالـ
لكوف األدل ييفكك الكالـ إذل صػيحات كأنٌػات ،كمػا يػىػتى ىملَّن ًمػن اللٌغػة ألنػه يصػعب تبليػ
كتربول.
حقيقة األدل ٌ
اضتاد إذل أكلئك الذين دل ٌ
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الشػهادات لتشػمل
كعالكة على اجتيازهػا اختبػارات حتقيقيػة صػارمة ،فقػد اختػريت هػذل ٌ
الس ػػن،
سلس ػػلةن نم م ػػن كق ػػائع التع ػػذيب (مكان ػان كزمان ػان) ،كتش ػػكيلة م ػػن هويٌػػات الض ػػحايا ( ٌ
اصتػػنس ،اظتهنػػة ،الوضػػع االجتمػػاعي) كغتموعػػة مػػن اظتعطيػػات اإلجراميػػة (تقنيٌػػات كأسػػلحة
للمعذبني).
التعذيب ،اعتويٌات اظت ٌسساتية ٌ

الشهادات من طرؼ مػوِّفني لػدل النٌظػاـ العسػكرم الٌػذين
كبالطٌبع ،فقد أنكرت هذل ٌ
ييػػذ ٌكركف اصتزائ ػريني – بطريق ػػة مباشػػرة كغ ػػري مباشػػرة م ػػن خ ػػالؿ اإلره ػػاب كخديعػػة «الوئ ػػاـ
الش ػػديد اعػ ػ ؼ
بالس ػػكوت كنس ػػياف اظتاض ػػي .كحت ػػت ض ػػغط ال ػػتٌفحن ال ػػدكرل ٌ
اظت ػػدشل» – ٌ
بع ػػض اظت ػػوِّفني ذكك اظترات ػػب اظتنخفض ػػة بوق ػػوع «ّ ػػاكزات» كلك ػنٌهم نف ػػوا دائم ػػا أف يك ػػوف
الش ػػهادات مع ػػززة ال ٌدعػػاءاهتم أـ أ ػػا دتي ػل «نبش ػان
التعػػذيب ؽتارس ػػة م سس ػػاتية .هػػل ه ػػذل ٌ
الرشتػي نػ ؾ اضتكػم للقػارئ كللجنػة التحقيػا الػ سػتيلقي
كإخراجان للحقيقة» ييه ٌدـ التاريخ ٌ
يومان ما مزيدان من الضوء على هذل اظترحلة اظت ظتة من تاريخ اصتزائر اضتديث.
يع ػػرض اصت ػػزء اليٌػػاشل م ػػن ه ػػذا الفص ػػل الش ػػهادات الػ ػ تغط ػػي الفػ ػ ة م ػػا ب ػػني 2111
ك ،2112بينما يكرس اصتزء اليالث للشػهادات الػ تشػمل الفػ ة مػن  2112إذل .1001
الراب ػػع عين ػةن م ػػن الش ػػهادات تلق ػػي الض ػػوء عل ػػى تع ػػذيب األطف ػػاؿ كالنس ػػاء
كيتض ػ ٌػمن اصت ػػزء ٌ
كاألقػػارب .أمػػا اصتػػزء اطتػػامس فيجمػػع ش ػػهادات ألعضػػاء سػػابقني مػػن الش ػػرطة أك اصتػػيش
الػػذين يقػ ٌدموف صػػورة مػػن الػػداخل عػػن كيفيػػة ؽتارسػػة التعػػذيب كإدارتػػه يف م سسػػاهتم .كمػػا
يتضػ ٌػمن هػػذا اصت ػزء شػػهادات عػػن تعػػذيب أعضػػاء مػػن ق ػوات األمػػن .كأخ ػريان ،يعػػرض اصتػػزء
السػػادس شػػهادات عػػن مػواطنني جزائػريني عيػػذبوا مػػن طػػرؼ أجهػػزة دكؿ أجنبيػػة كعلػػى كجػػه
اطتصوص فرنسا ،كذلك بعلم كدعم من النٌظاـ العسكرم اصتزائرم.

َّ .2
معذبو سنوات الجمر 1995-1992
الشػػهادات كف ػا ترتيػػب زم ػ حػػو يتسػ ٌػئ للقػػارئ أف يسػػتخلن
ض هػػذل اجملموعػػة مػػن ٌ
تػي ٍعػ ىػر ي
أحكامػػه علػػى تطػ ٌػور ؽتارسػػة التعػػذيب منػػذ انقػػالب ينػػاير  2111إذل ايػػة سػػنة .2112
كليقبت هذل الف ة بسػنوات اصتمػر أل ٌف ؽتارسػة اضتػبس كالتعػذيب كصػلت آنػذاؾ أكج حػ ٌدهتا
للقض ػػاء عل ػػى اظتعارض ػػة اظتنظٌم ػػة ،أم اصتبه ػػة اإلس ػػالمية لالنق ػػاذ (اجل.إ.إ ).كفركعه ػػا ش ػػبه
للسيطرة على سلوكه السياسي.
السياسية ،كنشر ٌ
الرعب يف أكساط اجملتمع ٌ

الضػػحايا ال ػ ٌذكور فقػػط ،كلكنهػػا تغطػ ٌػي أصػػنافان
كمػػا حتتػػوم هػػذل العينػػة علػػى شػػهادات ٌ
كي ػػرية م ػػن أعم ػػار ً
كمه ػػن هػ ػ الء الض ػػحايا كم ػػن أكض ػػاعهم اجملتمعي ػػة .كق ػػد ايخت ػػريت ه ػػذل
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الش ػػهادات بعناي ػػة لتوض ػػيح األص ػػناؼ اظتختلف ػػة لتقنيٌ ػػات التع ػػذيب كاعتويٌػػات اظت سس ػػاتية
ٌ
للجالٌدين.
 .1.2عبد الرحيم حسين
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر  ،ص.228 .
ػجلونا داخ ػػل أم ػػاكن التع ػػذيب
إف "مص ػاحل األم ػن" ق ػػد صػ ٌػوركنا عل ػى ش ػريط سػػينمائي كسػ ٌ
نفسػػها .كا ػػم يعلمػػوف جيػػدا ا ػػم لػػو قػ ٌدمونا مباشػػرة أمػػاـ التلفػػزة ألفسػػدنا عتػػم سػػيناريواهتم
ككشػػفنا مكيػػافيليتهم .كفيمػػا متػػن األشػػرطة السػػمعية البص ػرية ،تلػػك ال ػ يس ػجلت داخػػل
سجل كلها مباشرة .فهناؾ مػا يسػجل بػدكف علمنػا ،كمػا حػدث
أماكن التعذيب ،فهي دل تي َّ
يف ثكنػػة اظتخػػابرات العسػػكرية ديػػدرة (العاصػػمة) .فعنػػدما ك ػاف ضػػابط لتقػػا معػػي ،كانػػت
تسجل .
كامريا ؼتفية ٌ

كعنػدما كنػػا نتحػػدث مػػع الضػابط ،الػػذم هػػو برتبػػة نقيػػب حسػػب مػػا شتعنػػا ،كنػػا نػػرل
اظتوت أمامنا .كانوا أشراران يتميٌل فيهم التعذيب.
كيف اليػػوـ اليػػاشل مػػن اعتقػػارل ،أدخل ػوشل عل ػى اظتس ػ كؿ الكبػػري للمرك ػز ،اظتف ػ ٌوض "اضتػػاج"
كراع ،كقد كانت جبنبه كامريا.
كاف س اله األكؿ »ماذا تعرؼ حدث عن قضية اظتطار!« كلقد اندهشت عتذا السػ اؿ.
فقلت له أنه ما عدا الذم قرأته يف اصترائد كرأيته يف التلفاز ،فشن ال أعلػم شػيئا فيمػا متػن
حتسػرت كيػريا عنػدما علمػت أف قنبلػة انفجػرت يف اظتطػار ،ؼتلٌفػة العديػد
هذل القضية .كلقد ٌ
من الضحايا  .فقلت يف نفسي أف ذلك ال نتكن أف يكوف عمل جزائريني.

صرح به بلعيد عبد السػالـ ،رئػيس اضتكومػة،
كمنذ البداية قلت ٌ
للمفوض ،على غرار ما ٌ
إف كراء العملي ػػة أي ػػادم أجنبي ػػة .كق ػػد كان ػػت الك ػػامريا تس ػ ٌجل ك ػل م ػػا قلت ػػه .كعن ػػدما انتب ػػه
اظتفػ ٌػوض ك ػراع لػػذلك ،التف ػػت إذل اظتص ػػور كقػػاؿ ل ػػه يف غض ػػب» :م ػػن ال ػػذم قػػاؿ ل ػػك ب ػػأف
ػجل مػػن الػػذم أمػػرؾ ف ػذا العم ػل « فم ػػن الواضػػح أف تصػ ٌػرفه هػػذا يع ػ أنػػه دل ي ػػرض
تس ػ ٌ
بػػأجوب  .فػػأمر اظتصػ ٌػور أف يتوقػػف عػػن التسػػجيل ،مث كاصػل معػػي اضتػػديث كلكػػن يف ص ػيغة
هتدي ػػد ،كأعلمػ ػ أن ػػه س ػػوؼ يس ػػتعمل كسػ ػائل أخ ػػرل ...فأقس ػػمت ل ػػه أشل قل ػػت ل ػػه ع ػػني
الكتػاب األبػيض عػن القمػع يف اصتزائػر يشػري إذل الكتػاب التػارل:

+
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اضتقيقػػة .مث قلػػت لػػه» :بػػدكف شػػك إنكػػم قػػد قمػػتم بتحقيػػا يف هػػذل القضػػية .كأنػا ا ف بػػني
فششل مستعد ألية مواجهة!«
أيديكم فشذا كاف لديكم أدسل دليل ،أك أية شهادة ضدمٌ ،

علي» :إن مقتنع أنك دل ت ٌدبر كدل تأمر فذل العملية ،كأنه ليست لػك عالقػة فػا ال
ٌ
فرد ٌ
مػػن بعيػػد كال مػػن قريػػب ،كلكػػن ال أصػػدقك عنػػدما تقػػوؿ أنػػك ال تعلػػم مػػن هػػو كراء هػػذل
القضية«.
إف الس اؿ الذم يطرح نفسػه هػو :ظتػاذا رفػض اظتف ٌػوض كػراع تسػجيل هػذا اضتػوار كظتػاذا
دل يبيٌوا تلك احملادثة عو التلفاز هل ألف ذلك ال متدـ اضتيلة ال قي ٌدمت للرأم العاـ

كيف األسبوع األكؿ ،كبالضبط يوـ اصتمعة بعد صالة العصر ،أدخلػوشل مكتػب اظتف ٌػوض.
رل هػذا األخػري نفػس
فوجدت هناؾ اظتدير العاـ لألمن الػوط  ،السػيد ػتمػد طولبػة .ككجػه إ ٌ
الس اؿ فيما متن قضية اظتطار .فك ٌػررت لػه مػا قلتػه للمف ٌػوض كػراع مػن قبػل .كحينهػا أيضػا
يسجلوا .ألنه بكل كضوح كاف كالمي ال متدـ اظت ىخطٌط الذم أع ٌدكل.
دل يص ٌوركا كدل ٌ
ي
كدل يػ ػ ٌرد عل ػ ٌػي اظت ػػدير الع ػػاـ لألم ػػن ال ػػوط بش ػػيء .كأم ػػرهم ب ػػأف مترج ػػوشل ،كرجع ػػت إذل
زنزان .
كيف اليػػوـ التػػارل لتلػػك اظتقابلػػة ،أم السػػبت صػػباحا ،ق ػدـ ضػػابط ييػدعى طلحػػي برفقػػة
غتموعػة مػػن اصتالديػن كقػاؿ رل» :لقػػد انتهػػى أمػػر اظتناقشػػات الفلس ػفية مػػع اظتس ػ كلني! ا ف
سػػتتكلم معنػػا .ؿتػػن عسػػكريوف… عرفػػاء ،كؿتػػن ال نبػػارل بػػاهلل كال بالسياس ػة ،كال بالػػدين.
كإذا دل تعػ ػ ؼ فشنن ػػا س ػػنعذبك بكيفي ػػة دل تتع ػػرض عت ػػا أب ػػدا .كإذا اضػ ػطررنا لقتل ػػك ،فشنن ػػا
سػػنفعل .كل ػن تك ػوف األكؿ كال األخ ػري ...كسػػنبدأ ب ػاقتالع خص ػيتيك ،كبعػػدها لػػن نتكنػػك
مباشرة زكجتك!«
يدم خلػف
كقد كاف كالمه يمىرقٌمان بالشتائم .مث أخذكشل بقوة إذل غرفة التعذيب .فربطوا ٌ
ِّهرم باألغالؿ ،كربطوا جسدم كله دبل متني كغطٌوا كجهػي ،مث غرغػركا رل اظتػاء بواسػطة
خرقػػة .كأثنػػاء ذلػػك كنػػت أكػ ٌػرر الصػػياح بػػأشل بػػرمء كأصػػرخ ضػػد الظلػػم ،فقػاؿ رل الضػػابط:
»مت ميل الكلب ،كإذا دل يكفك هػذا فسػوؼ نسػتعمل الكهربػاء «.مث قػاؿ لزميلػه» :شػغٌل
الػ 870فولط!«
لقػػد رأيػػت اظتػوت أمػػامي .كبعػػد اظتعانػػاة الػ ال حتتمػػل ،ابتكػػرت عتػػم سػيناريو عػػن قضػية
اظتطار كذكرت أشتاء لبعض االخوة األبرياء من أجل أف يوقفػوا تعػذييب .كبالفعػل بعػد سػاعة
تقريبػػا ،ف ٌك ػوا ربػػاطي كقيػدمت إذل اظتفػ ٌػوض ك ػراع ،الػػذم طلػػب م ػ أف أكػ ٌػرر مػػا قلتػػه حت ػت
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ػجل .فبػدأت أتكلػم ككػأشل شػاركت حقيقػة يف القضػية .كهنػا
اظتصور بػأف يس ٌ
التعذيب ،كأمر ٌ
ذكرت االخوة ػتمد عيمات ،كرتاؿ رصاؼ كبػن تػومي ،كهػم كلهػم أبريػاء .كلكػن اظتف ٌػوض
كػراع دل يػػرض عػػن السػػيناريو الػػذم ابتكرتػػه كالػػذم يسػ ٌجل كليػػة بالكػػامريا .فقػػاؿ رل» :أنػػت
أم ترابط بني ما قلته كبني األخبار «.فقلت له» :فلماذا ال تسػتعني فػا
تكذب! ليس هناؾ ٌ
(أم األخبار) يف الوصوؿ إذل اضتقيقة كظتاذا أنت تيعذبنا « مث أخذكشل إذل زنزان .
كبعد يوـ أك يومني ،رجعوا ليع ٌذبوشل بعدما أرغموشل على االع اؼ بأشياء غري صحيحة
كذكر أشتاء أناس أبرياء.

كلقػ ػد ضػ ػربوشل عل ػػى رأس ػػي ب ل ػػة تشػ ػبه اظتيقػ ػاب ،كك ػػاد رأس ػػي أف ينش ػ ٌػا ،كأخ ػػذكشل إذل
اظتستشػػفى العسػػكرم بع ػني النعج ػة ،أيػػن تلقيػػت عالجػػا يف ِّػػركؼ فظيعػػة ككحشػػية .كلقػػد
لقي الطبيب صعوبات أثناء خياطة جركح رأسي ألن كنت مكبال بالقيود.
مث أخذكشل إذل عيادة مركػز التعػذيب ،كبعػد يػومني أك ثالثػة مػن اضتػادث ،جػاءشل ضػابط
اظتفوض عيسورل أين سأل االثناف حوؿ قضية اظتطار .لكن حني قلػت
كأخذشل إذل مكتب ٌ
عتم ػػا أنػ ػ ب ػػرمء ضػ ػرب الض ػػابط طلح ػػي عل ػػى رأسػ ػي رغ ػػم يجركح ػػي كانتفػ ػاخ كجه ػػي .كدل
تتحمل خيوط اصتراح ال كانت برأسي الضربة فنضػح الػدـ مػن رأسػي بقػوة مث بػدأ الضػابط
يهز رأسي كيقوؿ »أشرب دمك!« فبدأت أصرخ كأطلب النجدة.
مث يزتلػت مػرة ثانيػة إذل مستشػػفى عػني النعجػة أيػن عوملػػت بػنفس الطريقػة الػ عوملػػت
فا من قبل .أخػذكشل بعػد ذلػك إذل مركػز التعػذيب كرمػوا يب داخػل غرفػة .هنػاؾ ربطػوشل إذل
سرير كألزموشل بقضاء حاج داخل زجاجة بالستيكية.
ػدم صػداع قػوم يف الػرأس،
علي نفس السػ اؿ ،ككػاف ل ٌ
بعد يوـ أك يومني عادكا كطرحوا ٌ
فقلػػت عتػػم نفػػس الكػػالـ ،أم أنػ ال أعػػرؼ شػػيئا ع ػن قض ػية اظتطػػار .فن ػزعوا عػ األغػػالؿ
كعػػذبوشل مػػن جديػػد ،كغرغ ػركا رل اظتػػاء بواسػػطة خرقػػة .كحػػني دل أحتمػػل ابتكػػرت عتػػم قصػػة
سجلوا مػا قلػت قػالوا رل» :إنػك ال
أخرل ،سيناريو آخر مغاير لألكؿ ككله خيارل ،كبعد أف ٌ
زلت تكذب!«
من خالؿ أسئلتهم كانوا بالطبع يستطيعوف معرفػة هػل كنػت أقػوؿ اضتقيقػة أـ ال .كحػني
سألوشل فيما بعد عن شكل كلػوف اضتقيبػة الػ كانػت فػا القنبلػة ،قلػت عتػم مػرة أ ػا خضػراء
كقلت عتم مرة أخرل أ ا زتراء ،ككل مرة كانوا يوقعون ضربا .كيف كاف نتكن أف أعرؼ
شكل كلوف اضتقيبة مبا أن برمء
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كيف يػوـ اصتمعػػة األخػري مػػن تواجػدنا مبركػػز التعػػذيب ،كعلػى السػػاعة الواحػدة بعػػد الظهػػر
بالضبط ،أدخلت مكتب اظتفوض الوالئي كػراع الػذم قػاؿ رل» :حػاف الوقػت ألف تعػ ؼ!«
ػدم أيػة عالقػػة بقضػػية اظتطػػار«.
فقلػت» :هػػل تسػػمع أذاف اصتمعػػة… أقسػػم بػػاهلل أنػػه لػػيس لػ ٌ
علي قاؿ رل» :أنا مقتنع انك دل تشارؾ يف تلك العملية ال مػن قريػب
هل تعلموف مباذا ٌ
رد ٌ
كال من بعيد .كلكن ال أصدقك عندما تقوؿ أنك ال تعػرؼ مػن خطػط عتػا…« فقلػت لػه:
»إن برمء كأنتم تعذبون  .هذا ِّلم!« فسكت كأمر بشخراجي من مكتبه.
كيف يوـ األحد اظتوارل ،كبعد صالة العصػر مباشػرة ،أحػاط يب حػوارل  10شػرطيا .فغطػٌوا
م خلػػف ِّهػػرم كربط ػوا
رأس ػي إذل حػػد أنفػػي ،كرم ػوشل علػػى طاكلػػة مػػن خشػػب كربط ػوا يػػد ٌ
كامل جسػدم علػى الطاكلػة دبػل متػني .كأخػذكا يشػربون اظتػاء بقػوة حػو كػادت أف تزهػا
ركحػػي .كيف نفػػس الوقػػت كػػانوا يسػػألون عػػن قضػػية اظتطػار مػع علمهػػم أف التسػػجيل األكؿ
قد بيته التلفزة معتوين إيال بزعمهم أ ا اضتقيقة .كأماـ فظاعػة التعػذيب أخػذت أذكػر أشتػاء
أشخاص ليست لديهم أية عالقة بقضية قنبلػة اظتطػار ،كال حػو اضتركػة اظتسػلحة ،ميػل األخ
رشيد حشائشي قبطاف الطائرة.
كعن ػدما ذكػػرت السػػاعة كاظتكػػاف كتوقي ػت اظتكاظت ػة اعتاتفيػػة عػػن قضػػية القنبلػػة ،قػػالوا رل:
»ؿتن لسنا يف حاجة إذل هذل اظتعلومات .لقد قرأهتا من اصترائد! ؿتن نريد أشتاء«...
ت عتم قصة ثالية ،خيالية هي األخرل ميل سابقتيها .كإثػر ذلػك ،أخػذكشل
كهكذا ابتكر ي
برفقة بعض اإلخوة إذل ثكنة اظتخابرات العسكرية ديدرة .كأكقفوشل أماـ ضابط – يقػاؿ أنػه
مقػ ػ ٌدـ – ك ػػاف ق ػػد أم ػػرشل أف أحك ػػي ل ػػه القص ػػة األخ ػػرية ،قص ػػة اص ػػطنعتها حت ػػت التع ػػذيب
كختتلػف ع ػن تلػػك ال ػ يس ػجلت علػػى شػريط فيػػديو بيت ػه التلفػػزة الوطنيػػة .كيف نفػػس الوقػػت
كانت كامريا ؼتفية تسجل بدكف علمي.
كعنػدما رجعن ػا إذل مرك ػز التعػػذيب بػػع عكنػػوف ،أمػػرشل اظتفػ ٌػوض كأرغم ػ أف أتكلػػم أمػػاـ
الكػػامريا ،ح ػو أِّهػػر ككػػأن طبيع ػي (م ػن أج ػل أف نت ػرركا ذلػػك مبيابػػة اع افػػات) .فػػأعطوشل
"قميصػػا" ك"قبعػػة" جديػػدين ألف قميص ػي كػػاف ملطخ ػان بالػػدـ .كأع ػ ٌد رل اظتفػ ٌػوض عيس ػػورل
الك ػػالـ ال ػ ػذم ينبغ ػ ػي أف أقول ػػه كإالٌ س ػػأرجع إذل قاع ػػة التع ػػذيب .لق ػػد ه ػ ػ ٌددشل بالتع ػػذيب
كاظتػػوت .فقلػػت لػػه أف مػػا أمػػرشل بقولػه فيػه كػالـ دل أقلػػه حػػو حتػت التعػػذيب ،ميػػل اضتػػديث
عػػن السػػوداف كإيػراف كالكػػالـ الػػذم متػن بػػن عػػزكز كالشػيخ مليػػاشل ،كالكػػالـ عػن ختطيطنػػا
اظتزعػ ػػوـ »لتخريػ ػػب اظت سسػ ػػات االقتصػ ػػادية« ،مبػ ػػا فيهػ ػػا اظتطػ ػػار ،كالتواط ػ ػ اظتزعػ ػػوـ للجبه ػ ػػة
اإلسالمية يف كل هذل القضايا .إف هذل اظتواضيع غريبة ع دتاما.
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لي أف استسمح الشعب اصتزائرم حو أِّهر علػى أنػ اظتسػ كؿ اضتقيقػي
ككذلك كاف ع ٌ
عن قضية اظتطار!
كلكن كنت مستعدا أف أريهم قو هتلػر ( )Hitlerلػو طلبػوا مػ ذلػك مػن شػدة تػأثرم
بفظاعة التعذيب الذم تعرضػت لػه .كرغػم ذلػك دل أكػن أعلػم أف ذلػك التسػجيل كػاف يػتم
إع ػػدادل للتلف ػػزة .فلق ػػد أ ٌكػ ػدكا رل أ ػػم س ػػيحتفظوف ب ػػه يف األرش ػػيف .كلك ػػن مبكي ػػافيلتهم
كخ ػػداعهم أرادكا أف يض ػػعوشل أم ػػاـ األم ػػر الواق ػع :يق ػػدموف تص ػػرلتام أم ػػاـ الش ػػعب! كلك ػػن
كاضتمػػد هلل ،كػػاف الشػػعب يف اظتسػػتول ألنػػه يػػدرؾ دتامػػا حقيقػػة مصػػاحل األمػػن كمػػا نتكػػنهم
فعله .كهو يعلم أيضا طبيعة التلفزة اصتزائرية كأالعيبها .كهكذا أدرؾ الشعب على الفػور أنػه
ينبغػػي البحػػث عػػن اضتقيقػة لػػيس مػػن خػػالؿ تسػػجيل متٌ يف ِّػػركؼ غامضػػة كميػػرية للشػػك،
غترد مسرحية.
كأف األمر ال يعدك أف يكوف يف األخري ٌ
لقد عيذبت كعيذب من معي طيلة شهر ،إذل غاية اللحظػة األخػرية ،فلػم ي كػوا لنػا مهلػة
كاحدة للراحة.
كيف اليػػوـ الػذم أي ًخػذت فيػػه إذل احملكمػػة ،كنػت أنػا كعػػدد مػػن السػػجناء مكبَّلػػني بطريقػػة
كحشية .كدل يرخوا القيػود حػو داخػل الشػاحنة الػ كانػت تنقلنػا ،كذلػك لكػي ال يػزكؿ عنػا
هػاجس التعػذيب كالتهديػػد كالرعػب .فقػػد كانػت أيػدينا مغلولػػة بػني سػػاقينا كرؤكسػنا منحنيػة
إذل األرض .لقد بقينا يف تلك الوضعية اظت ظتة حو كصولنا إذل احملكمة بنهج عباف رمضػاف،
أين كاف جيش بأكمله من الشرطة يف انتظارنا ،ككأ م يريدكف إعدامنا .كحو لػدل النائػب
الع ػاـ ،فق ػػد ه ػػددكنا بشرجاعنػػا إذل مرك ػز التع ػػذيب يف حالػػة م ػا إذا تراجعن ػػا ع ػػن اع افاتن ػػا
القسرية.
ػدججوف بالس ػػالح كاظتليٌم ػػوف ه ػػم
كمػ ػن أجػ ػل أف يرعبونن ػػا أكي ػػر ،فق ػػد ك ػػاف الرج ػػاؿ اظت ػ ٌ
كحدهم اظتوجودكف يف احملكمة .كعند ميولنا أماـ قاضي التحقيػا ،تركونػا مكبٌلػني كأرادكا أف
ي ػػدخلوا معن ػػا .كلق ػػد احتفظن ػػا بال ػػدكر ال ػػذم أس ػػند لن ػػا ِّلم ػػا خوف ػػا م ػػن أف نع ػاد إذل مرك ػػز
التعذيب.
لقػ ػد الزمػ ػ هػ ػاجس الرع ػػب كالتع ػػذيب ح ػػو يف الس ػػجن .كذات ي ػػوـ ،اس ػػتيقظت يف
منتصف الليػل أصػرخ ّػال أخػي السػعيد سوسػاف» :تعػاؿ أنقػذشل! إ ػم يريػدكف قتلػي!« كلقػد
عمػػل السػػعيد كػػل شػػيء ليهػػدئ  .مث جػػاءشل اضتػػارس كقػػاؿ» :ال ختػػف ،لػػيس هنػػاؾ أحػػد
يعذبك!«
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كقػػد نسػػيت أش ػػياء كيػػرية نتيج ػة جػػركح رأسػػي .ككػػاف يغم ػػى عل ػ ٌي باس ػػتمرار ،كدل أكػػن
أستطيع أف أميٌز بني صديا كشرطي ...كظتا رآشل اإلخوة يف تلك اضتالة استاؤكا .مث قاؿ عتػم
رجاؿ الشرطة» :إ ٌف صاحبكم أراد أف ينتحر!«
كأذكػر أنػ ظتػا كنػػت يف مستشػفى عػػني النعجػػة ،كعنػدما سػػأؿ الطبيػب عمػػا حػػدث رل،
ردكا عليه أن اصطدمت جبػدار! كدل أسػتطع أف أقػوؿ لػه اضتقيقػة خوفػا مػن التعػذيب .كعنػد
ٌ
قاضػػي التحقيػػا ،حتػ ٌدثت لػػه عػػن االنتحػػار لػػنفس السػػبب .كن ػت ال أريػد الرجػػوع إذل مركػػز
التعذيب مرة أخرل.

متن معاصتة القضية إعالميا كعػن الطريقػة
كأريد يف األخري ،أف ٌ
أسجل مالحظات فيما ٌ
ال "عوصتت" فا يف اظتستشفى.
أما فيما متن الصحافة ،فشن أتق ٌدـ بشكول ضد كل اصترائد ال دل حتاكؿ أف تتجاكز
األلعوبػػة ال ػ قيػدمت عػػو التلفػػزة كال ػ قػػدمتنا أم ػاـ ال ػرأم الع ػاـ كمجػػرمني ،كذلػػك قبػػل أف
تدرل العدالة باضتقيقة كتفصل يف اظتوضوع.
كأتق ػ ٌدـ بشػػكول ض ػد أطب ػاء مستشػػفى عػػني النعجػػة ال ػذين تولٌػوا عالجػػي .لقػػد كانػػت
ػك
اظتعاصتػػة تػػتم بصػػفة كحشػية ،كهػ الء األطبػاء دل لتػاكلوا كلػػو مػ ٌػرة أف يطلبػوا مػػن الشػػرطة فػ ٌ
كيدم مغلولة خلف ِّهرم.
أغالرل كالسالسل .لقد بقيت مرميا على سريرٌ ،
هل هكذا يعيش الرجاؿ

ىحكمت ػتكمة اصتزائر اطتاصة على عبد الرحيم حسني باإلعداـ يف مايو ،2118
كأ ً
يعدـ ِّلمان رزته اهلل يف أغسطس 2118.

 .2.2عبد القادر سالم
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.281 .
اشتي عبد القادر سادل .يكلدت بتاريخ  11فواير  2122باصتزائر (الدائرة .)1

زم
اعتيقل ػػت يف ليل ػػة اصتمع ػػة  17فواي ػػر  2111م ػػن ط ػػرؼ أعض ػػاء اصت ػػيش كرج ػػاؿ يف ٌ
مػدشل معظمهػػم مقنٌعػػني .اقتحمػوا من ػزلنا – بعنػواف  12حديقػػة ابػػن عمػػد ،القبػػة ،اصتزائػػر –
جراء حتطيم الباب .يف بداية األمر ِّننػت
بوحشية ال نظري عتا .استيقظنا على ضجيج كبري ٌ
أشل يف يحل ػػم م ػػركع .كلك ػػن عن ػػدما أخرج ػػوشل م ػػن س ػريرم كره ػػا كه ػػم كت ػػذبون م ػػن ش ػػعرم
كيشهركف أسلحتهم على رأسي كصدرم ،فهمت بسرعة حقيقة الوضع.
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جرهػا أحػدهم
هذا كدل تنجو زكج  ،كالحظت أثر الرعب على كجهها ،كخاصػة عنػدما ٌ
من الشعر كألقى فا على األرض .سيبقى تعبري كجهها مطبوعا يف ذاكرم إذل األبد .مث بدأ
اصتالدكف يف استعماؿ األلفاظ الذميمة كالفاحشة كيف هتديد اصتميع باظتوت.
ػذعورين إذل الي ػػوـ جػ ػراء
لق ػػد ِّ ػ ٌػل كل ػ ٌ
ػدم البالغ ػػاف م ػػن العم ػػر ع ػػامني كأرب ػػع س ػػنوات م ػ ى
الوحشية ال شاهداها.
كآخػػر صػػورة عتمػػا أتػػذكرها هػػي صػػورة طفلػػني يف حالػػة البكػػاء كال ػ يذ ٍعر .ككػػاف أصػػغرقتا
يصػػرخ »أمػػي أمػػي «...ػتػػاكالن الوصػػوؿ إذل أمػػه ،كهػػو يريػػد أف لتميهػػا مػػن الوحػػوش .كقػػد
تعرض لصفعة من أحد رجاؿ الشرطة اظترتزقة أسقطته على قفال لشدة قوهتا .ال أسػتطيع أف
ٌ
أزيد يف الوصف ،إنه شيء ي ظت كيريان...
مث نيقلت إذل "مكاف يم ىس َّور" ببوزريعة ،حيث قضيت ليل مع أخي يف نفس الزنزانة ال
دل يوجد فيها إال سرير كاحد.
كيف اليوـ الياشل من اعتقارل ،اصتمعة  11فواير  2111على الساعة السادسػة كالنصػف
صػباحا ،دخػػل علػ ٌػي حػػارس كسػػأل عػػن اشتػػي كطلػػب مػ أف أتبعػػه .دخلنػػا يف غرفػػة بعيػػدة
من منطقة الزنزانات.
كجػػدنا فيهػػا شخص ػان أصػػلع ضػػخم اصتسػػم يرتػػدم س ػ ة مػػن اصتلػػد كسػػركاالن ب ٍلػػوجينس
( )Blue Jeansكلتمػػل نظػػارات هيكلهػػا مغلػػف باصتلػػد تشػػبه شػػكل الريبػػاف (،)Ray-Ban
ككػػاف معػػه شخصػػاف آخ ػراف ،أحػػدقتا ذك قام ػػة متوسػػطة كا خ ػػر أقص ػػر منػػه ،قامتػػه تقريب ػان
 2.20م ػ ان .ككنػػت قػػد رأيػػت هػػذا األصػػلع يف مكتػػب السػػيٌد بػػوفراش يف حس ػني دام يف
يونيو .2110
بػػدأت اضتصػػة األكذل مػػن االسػػتنطاؽ .فطلػػب م ػ اصت ػالٌد األصػػلع أف أجلػػس كذكػػر رل
عدة أشتاء كسرد عدة قضػايا .دل أعػرؼ مػن تلػك األشتػاء إال كاحػدان ،فعنػدما قلػت لػه ذلػك
أصبح كاجملنوف كبػدأ يضػرب يف كػل جانػب بػاللكم كالركػل كالعصػا .كانػت هػذل العصػا مػن
نػػوع خػػاص .كانػػت يف الواقػػع عصػا كهربائيػػة جػػزء منهػػا مغلػػف باصتلػػد كاصتػػزء األخػػر لتتػػوم
تعرضت للضرب فا حو انكسرت .كاف دمي يسػيل
على ثالثة رؤكس معدنية حادة .كقد
ي
من رأسي كأنفي كأحسست بأدل شديد يف كل جسدم.
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كبعد ذلك طلب اظتعذب الرئيسي أف ي تى له بعتاد آخر :سرير معدشل منح ون مػن جهػة
كذم ىم ٍسػػنىد كاحػػد ،باإلضػػافة إذل مولػػد كهرطيسػػي ( . )Gégèneأمػػا اصت ػالد قصػػري القامػػة
بكماشػػتني
فقػػد قيٌػدشل كاضػػعان القيػػد علػػى مسػػتول اظتػػرفقني تقريبػان مث أمسػػك شػ ٍ
ػحمات أذشل ٌ
قائالن رل » :أضع لك أقراطا لألذنني يا ابن الػ]…[« كاف اصتالٌدكف هائجني جدان.

مث شغَّل الكهرباء .عضضت لساشل عدة مرات .كاف األدل كاخزان.
كنت أصرخ كأحترؾ قدر اظتستطاع مبػا أ ٌف رجلػي كانػت حػرة .مث اسػتأنف األصػلع ضػريب
بعصػا كهربائيػػة يف أسػػفل الػػبطٍن ،كجبهػد كبػػري حاكلػػت أف أخػػو اصتالديػن بػػأن أزتػػل جهػػاز
ػتمر يف ضػػريب
تىػٍبػػديل لتنظػػيم ضػربات القلػػب ،فأجػاب اصتػػالد قػػائالن» :سأشػػحنه لػػك!« كاسػ ٌ
بضػراكة أشػ ٌد .هػػذا كقػػد كػػاف نزيػف دمػي شػػديدان ألشل كنػػت حتػػت عػػالج مانػًػع للتٌ ىخ ػ ت  .كظتػػا
كنت أختبٌط ،أمر بتقييدم من الرجلني ،مث شغَّل هو نفسه الكهرباء .أصػبحت شػدة التيػار
الكهربائي يف جسمي ال تطاؽ ،ككنت علػى كشػك الغشػياف عػدة مػرات .بقيػت حتػت هػذا
التعػذيب حػػو السػػاعة اضتاديػػة عشػػرة كالنصػػف .علمػت ذلػػك عػػن طريػػا أحػػدهم سػػأؿ عػػن
الوقت.

كبعػػد عشػػر دقػػائا دخػػل علػ ٌػي ثالثػػة جالٌديػػن آخ ػرين السػػتكماؿ عملهػػم الػػدشلء .لقػػد
كنت باردان جدان ككاف كل جسمي يرتعػد .ككنػت أحػس بػأدل شػديد يف عيػ ٌ ،ككأ مػا علػى
كشك االنفجار .مث شرع اظتعػذب األشتػر الضػخم يف طػرح نفػس األسػئلة الػ اسػتخو عنهػا
سابقالٌ .أما صاحب النظارات كاألشقر الضخم فقد اشتغال بتعذييب .مث تنػاكبوا عل ٌػي بػدكف
انقطاع .كابدت الكهرباء كالضرب إذل غاية الرابعة زكاال .فقد شتعت من بعيػد أذاف صػالة
الظهػػر كخطػػر ببػػارل أ ٌف اضتيػػاة يف اطتػػارج تتواصػػل عادي ػان ككيػػري مػػن النػػاس قػػد كتهلػػوف دتام ػان
كجود هذا اظتكاف اظتلعوف.
لق ػػد بقي ػػت مربوطػ ػان يف السػ ػرير اضتدي ػػدم ح ػػو اللي ػػل حي ػػث ب ػػدأت اضتص ػػة اليالي ػػة م ػػن
التعػػذيب .قبلػػت خالعتػػا كػػل االهتامػػات الباطلػػة .كػػاف ذلػػك هػػو الوسػػيلة الوحيػػدة لوقػػف
تعذييب .كاف اصتالٌدكف يعلموف أن أقوؿ أشياء ال صحة عتا كيعلموف ظتػاذا ،كلكػن دل يكػن
يهمهم البحث عن اضتقيقة .فالتعذيب حرفتهم كيبدك أ م نتارسونه ً
لالستًٍلذاذ.
ٌ

دامػػت هػػذل اظتسػػخرة إذل صػػباح يػػوـ األحػػد  2مػػارس  .2111كبعػػد ذلػػك دخػػل علػ ٌػي
رجػل ببذلػة زرقػاء – ككػاف قػػد دخػل عػدة مػرات كخػػرج خػالؿ حصػن التعػذيب – كطلػػب
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م أف أقف .حاكلت كلكن دل أدتكن .كبعد ضتظػات نقلػت علػى مػي سػيارة إسػعاؼ إذل
اظتستشفى العسكرم بعني النعجة.
يف قاعػػة االسػػتعجاالت ،كنػػت حتػػت اضتقػػن اظتتواصػػل قبػػل نقلػػي إذل الطػػابا اليالػػث يف
غرفػ ػػة تقػ ػػع يف ايػ ػػة الػ ػػركاؽ .علػ ػػى اليسػ ػػار تطػ ػػل هػ ػػذل الغرفػ ػػة علػ ػػى حػ ػػي اظتنظػ ػػر اصتميػ ػػل
( )Jolie Vueالذم عرفته بفضل منارات اظتسجد .لقد قضيت يومني يف اظتستشفى.
كيف ي ػػوـ االثن ػػني  8م ػػارس  ،2111نيًقل ػػت م ػػرة أخ ػػرل إذل بوزريع ػػة حي ػػث تعرض ػػت إذل

حصن التعذيب إذل غاية اليوـ التارل .إثر ذلك قادكشل للمرة اليانية ،يوـ اليالثػاء  2مػارس
 ،2111إذل مستشػػفى ع ػػني النعج ػػة حي ػػث فحص ػػوشل مبخط ػػاط القل ػػب يف الط ػػابا الراب ػػع،
قسػػم األم ػراض القلبيػػة .كقػػد خػػرج طبيػػب "األمػػن" كاظتخػػتن يف األم ػراض القلبيػػة دكف أف
أشتع كالمهما.

دل يتوقػػف تعػػذييب إالٌ يػػوـ  2مػػارس  ،2111كأقصػػد التع ػذيب البػػدشل فقػػط ،حيػػث أ ٌف
االستجوابات العنيدة اًستي نفت كدامت طواؿ الليل رغم حال الصػحية اطتطػرية .دل تنقطػع
التهدي ػػدات كالش ػػتم كالك ػػالـ الف ػػاحش كك ػػانوا نتارس ػػوف ذل ػػك مبجموع ػػات متناكب ػػة .نقل ػػت
بعدئػػذ إذل زنزانػػة حت ػػوم فراش ػان مػػن اإلسػػفنج الوسػػخ كغطػػاء كاحػػدان رغػػم أ ػػم يعلمػػوف أشل
أقاسػػي مػػن ِّػيػالع يمػػوح .كلكػػن لألسػػف ،فاألنى ًسػػيٌة مفقػػودة يف هػػذل األمػػاكن كعنػػد هػ الء
الطواغيػت .هكػػذا كيف هػػذل الظػػركؼ القاسػػية اسػ حت مػػن حصػػن التعػػذيب ال ػ دامػػت
من  17فواير إذل  2مارس .2111
مث جػػرل حتػػويلي إذل زنزانػػة أخػػرل يػػوـ اطتمػػيس  2مػػارس .أعطػػوشل غطػػاءين ككػػدت أف
أختنا عدة مرات ألنه ال يوجد يف هذل الزنزانة منفذ للهواء.
كأخريان فحص طبيب يف غرفة غتاكرة .بقيت معه حوارل ساعتني قبل أف أشعر بنوع من
التحسن.
كدل أحػ ٌػوؿ إذل السػػجن العسػػكرم بالبليػػدة إالٌ يػػوـ اليالثػػاء  20مػػارس  .2111كحػػال
الصػػحية مػػا زالػػت خطػػرية .لقػػد نقلػػوشل إذل مستشػػفى عػػني النعجػػة يػػوـ  27مػػارس ،2111
كمازلت حتت اظتراقبػة الطبيػة إذل يومنػا هػذا .إ ٌف حػال الصػحية غػري مشػجعة .إنػ أفكػر يف
عائل .
أنا حزين على بلدم.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

78

هػػذل هػػي شػػهادم اظتتواضػػعة كلكن ػ أدتػػئ أف تسػػاهم يف إيقػػاؼ الوحشػػية ال ػ عانيػػت
منها يف جسدم كركحي.
 .3.2عبد الرحمان مصباح
اظتصدر :حبيب سوايدية ،ػتاكمة "اضترب القذرة" ،ص.827-822 .

لقد يع ًقدت ػتاكمة كتاب حبيب سوايدية بعنواف اضترب القذرة يف باريس من األكؿ
َّه ىم فيها اصتنراؿ خالد نزار – كزير دفاع
إذل اطتامس من شهر يوليو  ،1001كاتػ ى
سابا ككاحد من أهم الضباط االنقالبيني االستئصاليني – اظتالزـ األكؿ سوايدية
بالقذؼ يف حقه كحا ضباط انقالبيني آخرين .كأدذل السيد عبد الرزتاف اظتهدم
مصباح بشهادته يف جلسة استماع يوـ  2يوليو  1001تلبيةن لطلب ػتاميي
سوايدية .كنيق ٌدـ يف ما يلي أكؿ تررتة عربية لشهادة السيد مصباح.

استماع جلسة يوـ  2يوليو 1001
السػػيد اسػػتيفاف (رئػػيس اصتلسػػة القضػػائية) :حتيػػة يػػا سػػيدم .مػػا اشتػػك ،كلقبػػك ،كتػػاريخ
ميالدؾ كعنوانك
الس ػػيد مص ػػباح :اللق ػػب مص ػػباح ،االس ػػم عب ػػد ال ػػرزتن اظته ػػدم .كل ػػدت يف  18أكت ػػوبر
 2180مبدينػػة عنابػػة يف اصتزائػػر كلقػػد كصػػلت إذل فرنسػػا يف  22مػػايو  ،2112كحصػػلت علػػى
اللج ػػوء السياس ػػي يف فرنس ػػا بت ػػاريخ  80يوني ػػو ع ػػاـ  .2112كمن ػػذ ذل ػػك الوق ػػت أن ػػا مس ػػتقر
بفرنسا كدل أعد إذل اصتزائر .كأنا متزكج من فرنسية كأب لطفل فرنسي.
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة) :ما مهنتك حاليا
حر يف غتاؿ هندسة تكييف اعتواء داخل العمارات.
السيد مصباح :أشتغل كمستشار ٌ
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة) :عنوانك

السيد مصباح :أسكن يف فيليي سري مارف (.)Villiers-sur-Marne
[مث يقسم الشاهد]
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السيد استيفاف (رئيس اصتلسة) :شكرا يا سػيدم ،أيهػا األسػتاذ احملػامي بػوردكف تفضػل،
لك الكلمة لطرح أسئلة على الشاهد.
ػن
احملػػامي بػػوردكف :السػػيد مصػػباح ،لقػػد يسػ ى
ػجنت يف اصتزائػػر مػرتني ،هػػل نتكنػػك أف تقػ ٌ
باختصار علػى احملكمػة الظػركؼ كالتػواريخ الػ أكقفػت فيهػا كسػجنت ،كتػركم قصػتك منػذ
خركجك من اصتزائر إذل كصولك إذل فرنسا
السيد مصباح :لقد التحقت مبعهد الدراسات اإلسالمية باطتركبة الذم هو تابع صتامعة
اصتزائ ػػر العاص ػػمة يف س ػػنة  .2112ككان ػػت تل ػػك الس ػػنة بداي ػػة مرحل ػػة اظتواجه ػػة الك ػػول ب ػػني
أكلئ ػ ػػك ال ػ ػػذين نتس ػ ػػكوف زم ػ ػػاـ اضتك ػ ػػم يف اصتزائ ػ ػػر – ال أشت ػ ػػي ذل ػ ػػك الدكل ػ ػػة اصتزائري ػ ػػة –
ػجال بتلػػك اصتامعػػة ككانػػت
كاإلسػػالميني كباطتصػػوص اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ .كنػػت مسػ ٌ
اصتزائػػر فعػػال دتػ ٌػر مبرحلػػة اضػػطراب كبػػري .كقامػػت ق ػوات اصتػػيش كالشػػرطة كاظتخػػابرات آنػػذاؾ
دمالت اعتقاؿ كاسعة.
ػت يف مػػارس  2111أثنػػاء زتلػػة اعتقػػاؿ مبػػدخل اصتامعػػة .ككنػػا أحػػد عشػػر طالبػػا
لقػػد أكقفػ ي
أكقف ػوا يف تلػػك اضتملػػة .لقػػد يكضػػعنا يف صػػناديا األمتعػػة لسػػيارات مػػن نػػوع "بيجػػو " 202
ككنػػا بػػالطبع مسلسػػلي األيػػدم كمقيػػدين كمنبطحػػني يف تلػػك الصػػناديا .ضػربونا بأحػػذيتهم
العسػػكرية كنقلونػػا إذل مركػػز الشػػرطة دػػي حسػػني دام حيػػث كضػػعونا داخػػل زنزانػػات خفيػػة
ككاف عدد اظتعت ىقلني فيها مرتفعا.
بعد ذلك قاـ عدد مػن عناصػر الشػرطة بضػربنا بأحػذيتهم العسػكرية ،كنعتنػا باإلرهػابيني
كاإلسػػالميني .ككػػاف طبعػػا مػػن بيننػػا عػػدد مػػن اإلسػػالميني .مثٌ أيحلنػػا الواحػػد تلػػو ا خػػر أمػػاـ
يحلت شخصيا أماـ شرطيني فسأالشل عن آرائي السياسػية،
رجاؿ الشرطة الستنطاقنا .لقد أ ي
كأسػئلة خاصػػة مػيال إذا كنػػت قػػد شػاركت يف أحػػداث أكتػوبر  2177أك يف مظػػاهرات يونيػػو
 2112ال ػ نظمتهػػا اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ .كمػػا طرحػػا علػ ٌػي س ػ اال آخ ػرا عػػن رأيػػي يف
نظاـ اضتكم القائم كيف رئاسة السيد بوضياؼ.

+

فيما متن الس اؿ األكؿ يف سنة  2177كنت تلميذا باليانوية ،ككاف عمرم آنذاؾ ذتانية
عشر عاما ،كقد شاركت فعال يف تلك اظتظاهرات كأنا أعتز بذلك .لكػ قلػت عتػم بػأن دل
أشارؾ يف مظاهرات  .2112كحوؿ آرائي السياسية أدليت بأن لسػت إسػالميا كأنػ كنػت
ضػػد مشػػركع اإلسػػالميني .كمػػع ذلػػك كػػاف رل عػػدد مػػن األصػػدقاء اإلسػػالميني ،مػػن الػػذين
كانػػت تػربط فػػم عالقػػة زتيمػػة فقػػد ترعرعػػت معهػػم كشػػاركوا معػػي يف اظتظػػاهرات الطالبيػػة
عاـ .2177
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لقػػد ِّهػػر يف تلػػك الفػ ة انفتػػاح دنتقراطػػي يف اصتزائػػر ،كاسػػتطاعت كػػل الفئػػات أف تعػ ٌػو
عن آرائها .كدل تأت تلك اظترحلة الدنتقراطيػة مػن العػدـ .فقػد ناضػل آباؤنػا مػن أجلهػا كؿتػن
أيضػا ،لقػد كنػػا متواجػدين يف سػػاحة النضػاؿ مػػن أجػل اضتصػػوؿ علػى حقنػػا يف حريػة التعبػػري
كأم شعب آخر لت ـ نفسه.
ٌ
ػتنطقي أ ٌف اسػػتعماؿ خطػػاب يػػزعم
[كفيمػػا متػػن رئاسػػة السػػيد بوضػػياؼ] لقػػد قلػػت ظتسػ ٌ
الدفاع عن الدنتقراطية يتبعػه تنصػيب رئػيس للػبالد دكف استشػارة الشػعب كػاف هػذا بالنسػبة
رل أبشػػع مػػا نتكػػن أف يصػػيبنا .لقػػد ّػرأت فػػذا الكػػالـ أمػػاـ الشػػرطة لكػػوشل ابػػن أحػػد كبػػار
حقوقيي اصتزائر ككاف كالدم حينها ػتاميػا عامػا لػدل احملكمػة العليػا للجزائػر العاصػمة ،الػ
تعػػادؿ ػتكمػػة الػػنقض كاإلبػراـ يف فرنسػػا .كقػػد كػػافح كالػػدم مػػن أجػػل اسػػتقالؿ اصتزائػػر منػػذ
السػػاعات األكذل كهػػو مػػن مواليػػد  ،2110فقػػد ناضػػل يف صػػفوؼ حػػزب ؾتػػم اػػاؿ إفريقيػػا
كس ػ ػػاير تطورات ػ ػػه إذل ِّه ػ ػػور ح ػ ػػزب الش ػ ػػعب اصتزائ ػ ػػرم ،مث ِّه ػ ػػور حرك ػ ػػة انتص ػ ػػار اضتري ػ ػػات
الدنتقراطيػػة .كقػػد استشػػهد اثنػػاف مػػن أخػوارل يف عػػز شػػبافما مػػن أجػػل أف حتػ اصتزائػػر حػػرة
مسػػتقلة ،كفعػػال إ ػػم كػػانوا مػػن اجملاهػػدين األكائػػل الػػذين شػػاركوا يف ثػػورة التحريػػر سػػنة 2122
كدل يكون ػوا كأكلئػػك الػػذين دل يلتحق ػوا جبػػيش التحريػػر الػػوط إال يف السػػاعات األخػػرية مػػن
اليورة كهذا الرجل [كأشار بيدل إذل اصتنراؿ ٌنزار].
[حينها حدثت حركات ؼتتلفة داخل القاعة]

مصرا ج ٌدا علػى التعبػري عػن نفسػي .لقػد قلػت« :ال لبوضػياؼ»،
السيد مصباح :كنت ٌ
كيف تل ػػك اللحظ ػػة كت ػػب رج ػػاؿ الش ػػرطة ػتض ػ ػرا ك ػػامال ح ػػورل مث ق ػػالوا رل« :لق ػػد كص ػػلت
ايتك ».كنظر الشرطياف إذل بعضهما البعض مثٌ تغامزا .كلقد أشػرت خػالؿ اسػتجوايب إذل
كِّيفة كالدم كإذل شخصػيات أخػرل مػن أقربػائي لتتلػوف مراتػب سػامية يف اصتػيش اصتزائػرم
هامػػة .ككنػػت أِّػػن أف ذكػػر أشتػػاء تلػػك الشخصػػيات سػػيخرج مػػن
كآخػػركف ذكك مناصػػب ٌ
تلػػك احملنػػة ،كلكػػن دل حصػػل ذلػػك .كبعػػد مػػا ذكػػرت كِّيفػػة كالػػدم كالشخصػػيات األخػػرل
من ذكم النفوذ قاؿ رل الشرطياف« :انتهى األمر يا كلد ،لقد جاءتنا أكامر».
كأيخ ػ ٌذت إذل زنزانػػة خفيػػة معزكلػػة ،مثٌ نقلونػػا إذل مركػػز تػػابع للحػػرس اصتمهػػورم ،كأنػػا ال
اعتػػول حرسػػا رتهوريػػا .لقػػد أخػػذكنا إذل مركػػز دػػي "ليػػدين" [اعتضػػاب] يقػػع علػػى شػػاط
البحر ككضعونا يف مستودع كبري يسمى "مركزا انتقاليا" .أيهػا السػادة ،إذا كػاف هػذا يػذكركم
بشػػيء مػػن ت ػاريخ اصتمهوريػػة الفرنسػػية فالحظ ػوا أ ػػم يسػػموف ذلػػك "مرك ػزا انتقاليػػا ".كػػاف
عػػددنا كب ػريا يف ذلػػك اظتركػػز االنتقػػارل الػػذم هػػو عبػػارة عػػن مسػػتودع جدرانػػه حديديػػة دكف
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كقايػػة مػػن الػػود ككنػػا يف فصػػل الشػػتاء ككػػاف الػػود شػػديدا داخلػػه .كتوجػػد فيػػه شػػبه صػػناديا
شباكية حديديػة قػد تسػتعمل لنقػل اطتيػوؿ أل ٌف للحػرس اصتمهػورم خيػوؿ يسػتعملها خػالؿ
االستعراضػػات .ككنػػا ننػػاـ علػػى األرض دكف ف ػراش كلنػػا حػػا يف غطػػاء كاحػػد فقػػط ،ككػػاف
ذلك هو ال ؼ الوحيد الذم كنا نتمتع به.
كنا يف شهر رمضاف ،يف مطلع شهر الصياـ ككانت تيق ٌدـ لنا كجبة كاحدة هزيلة .كلكن
دل تكن تلك هي اظتشكلة .كنا يف ِّركؼ سيئة للغاية ككنا ننتظر كيػريا أمػاـ اظتػراحيض قبػل
اسػػتعماعتا ،فكانػػت عبػػارة عػػن صػػناديا خشػػبية يكضػػعت فػػوؽ خنػػادؽ .تلػػك هػػي ِّػػركؼ
النظافة ال كنا فيها.
قضػينا يف ذلػك اظتركػز مػػدة أسػبوع كرأيتػه نتتلػ شػيئا فشػيئا إذل أف بلػ عػدد اظتعتقلػني بػػه
مئػػات األشػػخاص .ككػػاف جبػػانيب العػػب كػػرة القػػدـ ،كهػػو العػػب مشػػهور يف الفريػػا الػػوط
كقػػد شػػارؾ يف الفػػوز العظػػيم الػػذم حققػػه الفريػػا اصتزائػػرم ضػػد فريػػا أظتانيػػا يف بطولػػة العػػادل
عصػاد .كػاف الرجػل متػدينا يعلػن دتسػكه باإلسػالـ .ككنػا أحيانػا
عاـ  ،2171أال كهو صػاحل ٌ
عصػاد ال يسػتطيع
ػركح عػن أنفسػنا .ككػاف صػاحل ٌ
نصنع من بقايا القماش كػرة لنلعػب فػا كلن ٌ
اضتركػة ككػاف فراشػه جبنػب فراشػي .لقػد أخػوشل أنٌػه تع ٌػرض إذل التعػذيب كأ ػم أرغمػول بػػالقوة
علػػى اصتلػػوس علػػى زجاجػػة ،فكػػاف يعػػاشل مػػن أدل شػػديد يف الػػدبر كالقولػػوف [أسػػفل اظتعػػي
الغليظ] ككاف عاجزا عن اصتلوس ،فكاف إما أف يظل كافقا أك مستلقيا.
كبعػػد سػػبعة أيػػاـ قضػػيناها يف تلػػك الظػػركؼ ،شتعنػػا فجػػأة ص ػػوت الشػػحنات كص ػػوت
السالسػػل .جػػاء جنػػود كقيػػدكنا بالسالسػػل كرتعونػػا أفواجػػا مػػن سػػبعة إذل تسػػعة معت ىقلػػني يف
كل فوج ،ككضعونا داخل الشاحنات منبطحني علػى أرضػيتها حتػت حراسػة عناصػر اصتػيش
الذين كانوا جالسني على مقاعد ديث يراهم الناس يف الشارع كال يركننا ؿتن.
ػن رل كالػػدم الػػذم كػػاف ذا تػػأثري كيعػػرؼ أهػػل النفػػوذ ،أنػػه قػػاـ بكػػل مػػا يف
بعػػد ف ػ ة قػ ٌ
كسػعه ،كحػاكؿ البحػث عػ بكػل مػا يسػتطيع ،بػدكف جػدكل .كانػت هنػاؾ أكامػر صػػدرت
أكد ذكػر أشتػاء تلػك األشػخاص أل ٌف اصتزائػر مػع األسػف
من القمة تعطٌل كل احملاكالت .ال ٌ
مازالت تعيش حتت كطػأة نفػس األشػخاص الػذين ارتكبػوا اصتػرائم .كبػذؿ كالػدم كػل مػا يف
كسعه كلكن بدكف جدكل.

+

ػدت نفسػػي داخػػل تلػػك الشػػاحنات الػ نقلتنػػا إذل بوفاريػػك قػػرب البليػػدة الػ تبعػػد
كجػ ي
حوارل  80أك  20كلم عن العاصمة .كيوجد ببوفاريك مطار عسػكرم لتتػوم علػى معسػكر
ض ػػخم م ػػا رأي ػػت ميل ػػه ق ػػط .ب ػػالرغم أ ٌف رل أص ػػدقاء يف اصت ػػيش كأع ػػرؼ اليكن ػػات ،كزرت
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بعضػػها .كػػاف ذلػػك اظتعسػػكر ضػػخما مػػا رأيػػت ميلػػه أبػػدا .كػػاف شػػيئا مدهشػػا كأنػػه فػػيلم
خيارل ،كاف اظتكاف مكتظا باصتنود كالعتاد ،كاف شيئا مدهشا.
مػػع ذلػػك كنػػا يف ِّػػركؼ قاسػػية للغايػػة ،فقػػد رأيػػت رجػػاال يبكػػوف .رأيػػت رجػػاال جسػػاما
أقوياء كهم يبكوف .كظتاذا كانوا يبكوف ألننا كنا متجهني إذل كجهة غتهولة .أمػا أنػا فكنػت
شػػابا كحاكلػػت أف أدتاسػػك أعصػػايب ألشل كنػػت متفػػائال مػػن قػػدرة أهل ػػي عل ػػى فع ػػل ش ػػيء
لالفػراج عػ  .أمػا ا خػركف فقػد تػرؾ بعضػهم أزكاجػا كأطفػاال كراءهػم دكف طعػاـ .ككػاف مػػن
بيننػػا مػػن أكقػػف يف السػػوؽ ،كمػػنهم مػػن جػػاء كقفتػػه يف يػػدل .كاضػػطررنا فيمػػا بعػػد إذل أكػػل
البض ػػاعة الػ ػ كان ػػت معه ػػم .رأي ػػت رج ػػال معن ػػا لتم ػػل أقفاص ػػا داخله ػػا طي ػػور .ك ػػاف يبي ػػع
العصافري يف السوؽ ،فأكقف كطيورل معه .كال أدرم ظتاذا تركوا له عصافريل لكنه كاف أعقل
منهم إذ أفرج عن تلك العصافري ألنه دل يكن يعلم إذل أين هو متجه.
أم بل ػػد كن ػػت ألن ػ م ػػا توقع ػػت يوم ػػا أف
كن ػػا يف تل ػػك الظ ػػركؼ الس ػػيئة ،كال أدرم يف ٌ
لتػػدث هػػذا رل شخصػػيا .كنػػا نسػػمع عػػن ا خ ػرين ،لكػػن ظتػػا نػػرل األمػػر بأنفسػػنا ...كمػػن
حس ػػن حظ ػػي أشل م ػػن أس ػػرة دل تع ػػاف م ػػن ش ػػيء ،ك ػػاف إخ ػػوم كأخػ ػوام يزاكل ػػوف دراس ػػتهم
باصتامعػػة ،عتػػم حيػػاة ػت مػػة ككرنتػػة كبفضػػل عالقاتنػػا الطيبػػة مػػع أنػػاس يف السػػلطة كنػػا ؾتتنػػب
العديد من اظتشاكلٌ .أما أنا شخصيا فسقطت يف الغار ككجدت نفسي يف الدرجة السػفلى
مع الشعب الذم يعتول ه الء [كأشار إذل اصتنراؿ ٌنزار] الشعب الصغري كالشعب الدشلء.

حني كانوا على كشك نقلنا علػى مػي طػائرات عسػكرية ،كنػت مريضػا ،أصػاب إسػهاؿ
 أك ػػرمكم اهلل  ،-فأخ ػػذكشل إذل اضتش ػػيش جبان ػػب م ػػدرج إق ػػالع الط ػػائرات ح ػػو أقض ػػيح ػ ػػاج  .ككن ػ ػػت أثن ػ ػػاء الرحل ػ ػػة مريض ػ ػػا ج ػ ػػدا إذل أف كص ػ ػػلنا إذل مدين ػ ػػة اظتنيع ػ ػػة يف جن ػ ػػوب
الصحراء .كقد كانت اظترة األكذل ال أرل فيها الصحراء .حلٌقنػا فػوؽ دػار مػن الرمػاؿ... ،
معػػذرة أنػػا ا ف أحػػاكؿ أف أتػػذكر تلػػك اظتشػػاهد الػ رأيتهػػا منػػذ عشػػر سػػنوات خلػػت ،ف ػ ة
دتيل ثلث عمرم! ،فأنا أحاكؿ أف أتذكر كل تلك اظتناِّر.

++

سػػيدم ال ػرئيس ،لقػػد كصػػلنا إذل مطػػار اظتنيعػػة يف اصتنػػوب اصتزائػػرم ،الػػذم كيعتػػو مطػػارا
شػػبه عسػػكرم ألنػػه ييسػػتعمل لنقػػل اصتػػيش ككػػذلك الس ػواح .مثٌ أخػػذكنا إذل ؼتػػيم االعتقػػاؿ
داخل ثكنة اظتنيعة ،ككاف يف كسط اظتخيم خيم عديدة كمك ٌدسة.
كانت الظركؼ قاسية ديث تبل اضترارة يف ذلك اظتكاف  20درجة حتت الظل ،غري أننا
كنػػا حينهػػا يف فصػػل الشػػتاء كدتتػػاز الصػػحراء بتبػػاين يف درجػػات اضت ػرارة أثنػػاء فصػػل الشػػتاء
فكػػاف الػػود شػػديدا مػػا رأيػػت يف حيػػام بػػردا ميلػػه .لقػػد قضػػينا أكقاتػػا قاسػػية جػػدا ...عانينػػا
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التعذيب كالضحايا

أحيانػػا مػػن الزكابػػع الرمليػػة ال ػ كانػػت تعصػػف باطتيػػاـ فكنػػا نتعػػاكف ظتنػػع اقتالعهػػا .ككانػػت
تقل خالؿ هذل العواصف ديث أنك لػو أخرجػت يػدؾ مػن داخػل اطتيمػة فشنػك لػن
الرؤية ٌ
ملوثػا بالرمػل .صػرنا كػاضتيواف ،كأننػا أنعػاـ دل
تراها .كنػا نتنػاكؿ طعامنػا بػداخل اطتيػاـ ككػاف ٌ
يبا لنا إال حبل كاحد نتمسك به ،اضتبل الذم يربطنا باضتياة كالذم يسميه البعض الصػراع
ادم .كنا نقاكـ كنتشبث باضتياة.
من أجل اضتياة .كاف ذلك شيئا غري إر ٌ

لقػ ػػد قضػ ػػينا أكقاتػ ػػا قاسػ ػػية كصػ ػػعبة جػ ػػدا ،كامػ ػػتأل اظتعسػ ػػكر إذل أف بل ػ ػ عػ ػػددنا مئػ ػػات
اظتعت ىقلػػني .كقامػػت بزيارتنػػا بعيػػة دكليػػة مػػن الصػػليب األزتػػر الػػدكرل ،كخػػالؿ اليالثػػة أيػػاـ الػ
زارتنػػا فيهػػا البعيػػة قػيػدمت لنػػا كيػػري مػػن األشػػياء اللطيفػػة ،مبػػا يف ذلػػك اظتشػػركبات الليمونيػػة
كبالطبع دل ؿترـ أنفسنا منها بدعول أننا غري راضني عن الوضع الػذم ؿتػن فيػه .كبعػد تلػك
الزيػارة نقلونػػا إذل مدينػػة كرقلػػة أل ٌف بعيػػة الصػػليب األزتػػر أبلغػػت السػػلطات أ ٌف اظتعسػػكر عػػري
كاؼ كال يتوفر على شركط النظافة الضركرية.
انتقلت إذل كرقلة كدل يكن الوضع أحسن ،كػاف اظتعسػكر سػجنا عسػكريا لتػيط بػه صػور
ي
رب يف
يبل علول سبعة أمتار .عندما يصل اظترء أمػاـ ذلػك السػجن ينػدهش كيتسػاءؿ« :يػا ٌ
أم ف ػػيلم ش ػػاهدت ه ػػذا » كعن ػػدما ي ػػدخل اظت ػػرء يف ذل ػػك اظتك ػػاف علي ػػه أف نت ػػر ع ػػو س ػػبعة
ٌ
أبواب ...نعم سبعة أبواب!
أؤد
ػبحت ال أعػػرؼ مػػن أنػػا .إشل دل أزتػػل السػػالح أبػػدا ،كدل ٌ
تػػدهورت حػػال إذل أف أصػ ي
حو اطتدمة العسكرية .سجلٌي القضائي أبيض ناصع ،أكير بياضا مػن جبػني ذلكػم الرجػل
[كيشػري إذل اصتنػراؿ نػزار] كأكيػػر بياضػا مػػن شػعرل ...معػػذرة! مػا آذيػػت يف حيػام أحػػدا مػػن
البشر كال أريد أف أؤذم أحدا .لقد عاملونا بأسوأ اظتعػامالت .كقػد اسػتخدموا كػل الوسػائل
ال تعكس مدل رعب النظاـ الػذم لتكمنػا .حينهػا كجػد ذلػك النظػاـ نفسػه مزعزعػا كمػا
كػػاف اضتػػاؿ يف أحػػداث أكتػػوبر  2177كميػػل كضػػعه أمػػاـ اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ .كمػػاذا
كانت اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ لقد كانت مبيابة اضتجارة ال يرجػم فػا النظػاـ يف أحػداث
أكتوبر .2177
كػػاف رل أصػػدقاء مػػن الػػذين انضػػموا إذل اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ ،دل يكون ػوا يػػدركوف
مػػاذا كػػانوا يفعلػػوف .كقػػد كػػانوا لتضػػركف اضتلقػػات الدينيػػة ،طلبػػا للعلػػم .كالشػػيء الػػذم كػػاف
كتذفم هو أ ٌف ذلك كاف متيف النظاـ اظتستبد الذم احتكر السلطة ظتدة ثالثني سنة ،كِّل
يكػػبح كػػل أمػػل يف الػػبالد .أكلئػػك الش ػػباب دل يكون ػوا ميل ػػي ،لقػػد فقػػدكا األمػػل كش ػػاهدكا
آبػػاءهم كإخػوا م ككيػريا مػػن النػػاس بػػدكف أمػػل .بينمػػا كػػانوا يػػركف أمػػاـ أبنػػاء القػػادة كاضتكػػاـ
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مس ػػتقبال زاه ػرا ،يتمتع ػػوف مبت ػػاع يرت ػػع م ػػن االخ ػػتالس كالرش ػػوة البش ػػعة كاظتفاجئ ػػة ال ػ ق ػػاموا
بنشرها يف البالد .كاف ذلك هػو جيلػي ،جيػل التم ٌػرد كال أقػوؿ جيػل اليػورة .ألنػه كػاف دت ٌػردا
بكل ما حتمل هذل الكلمة من معاف ،طبعا عن طريا منظمات ،اخل...
إذف ذهبنػػا إذل السػػجن العسػػكرم بورقلػػة ككػػاف عػػددنا  .8200كيقػػاؿ أف عػػدد اظتعت ىقلػػني
ال ػػذين نيقل ػوا إذل اظتخيم ػػات بل ػ  ،22000كال أدرم كي ػػف أحصػ ػوا ه ػػذا الع ػػدد .كن ػػا 8200
معػػت ىقال بػػذلك السػػجن كأقيمػػت عشػرات اظتعسػػكرات ميلػػه عػػو الػػوطن .كػػاف عػػددنا مرتفعػػا
جدا .ككاف الطقس أحيانا حارا جدا ؽتا سبٌب رل مرضا شديدا كجعل صػديقي سػعيد كهػو
جػػار رل  -كقػػد استشػػهد فيمػػا بعػػد كالسػػالح بيػػدل  -ينقلػ إذل الزنزانػػات اظتتواجػػدة داخػػل
بنايػػات مػػن اطترسػػانة ،ككنػػا لشػػدة ضػػيقها نقػػيم خارجه ػا يف اطتيػػاـ .كانػػت تلػػك الزنزانػػات
جػػد مكتظػػة ،كحتػػوم اثػ عشػػر شخصػػا كهػػي أنشػػئت أساسػػا إليػواء أربعػػة أشػػخاص فقػػط.
أخػػذشل سػػعيد هنػػاؾ لعلٌػػي أجػػد مسػػاحة صػػغرية أسػػتلقي فيهػػا علػػى األرض نظػرا لشػػدة اضتػػر
خارج البنايات.
حػػني كنػػت معػػت ىقال بػػذلك السػػجن اغتيػػل الرجػػل الػػذم كػػاف يعتلػػي س ػ ٌدة اضتكػػم كهػػو
ال ػرئيس بوضػػياؼ ،فأخػػذت السػػلطات تنػػتقم منػػا ،تنػػتقم مػػن مسػػاجني عػ ٌػزؿ بػػال سػػالح.
كالقليػػل مػػن الطعػػاـ الػػذم كػػاف ييق ػ ٌدـ لنػػا  -ش ػربة لوحػػدها ،أك خضػػر كقليػػل مػػن اطتبػػز -
أصبح ال ييق ٌدـ إال نصفه .ال داعي لذكر التفاصيل حوؿ الكيري من اظتساجني الذين أصيبوا
باظترض كصاركا يتساقطوف كالذباب .لقد قمنا بنقلهم إذل الباب اطتػارجي للمعت ىقػل ػتػاكلني
طلب عالجهم ،كلكن رفضوا عتم ذلك .إشل أريد ّنيبكم التفاصيل.
اظتهم أنػه قامػت انتفاضػة احتجػاج داخػل السػجن كدل تكػن انتفاضػة سياسػية ،يػا سػيدم
ال ػرئيس .كبػػرغم العػػدد الكبػػري مػػن اظتعت ىقلػػني السياسػػيني ،كسػػجناء ال ػرأم ككيػػري مػػن التعسػػاء
ميلي بذلك السجن ،فش ٌف االحتجاجات كانت علػى ِّػركؼ االعتقػاؿ كالطعػاـ ألننػا يحرمنػا
حو من الزيارات .ككانت مػن قبػل تزكرنػا أهالينػا مػن الشػماؿ اصتزائػرم مػن مسػافات بعيػدة
حػػاملني معهػػم قففػػا ؽتلػػوءة بػػأنواع مػػن الطعػػاـ ،ككانػػت تلػػك القفػػف تسػػاعدنا كي ػريا إذ كن ػا
نتقاشتها فيما بيننا .فقيل لنػا« :قػد انتهػت الزيػارات ألنكػم قتلػتم بوضػياؼ .سػتحرموف مػن
الزيارات كننقن كجبة طعامكم إذل النصف حو دتوتوا هكذا».
كقعت مظاهرة احتجاج كانفتح الباب األكؿ من شدة الضغط .لقػد استسػلم البػاب مػن
كيػرة النػاس .فشػاهدت أصػحاب القبعػات اضتمػر ،أم جنػود فرقػة اظتػدرعات يسػتولوف علػى
الشرفات كيضعوف على اصتدار آلتهم ال نسميها " آلة اطتياطػة" .دل أدر مػاذا أفعػل داخػل
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اطتيػاـ ألنػه ال نتكػن اعتػركب أك االختبػاء يف البنايػات .كيػف نتكػن أف ؿتمػي أنفسػنا داخػػل
اطتياـ من عيارات نارية بشمكا ا أف تقتلنا رتيعا .أستطيع أف أؤكد لكم بأ ٌف الرصػاص اضتػي
أيطلػػا علػػى بعػػض اظتعت ىقلػػني يف ؼتيمنػػا .نعػػم ،بػػالرغم مػػن أنػػه دل ييقػػبض علػػيهم كهػػم لتملػػوف
السالح بل جيء فم مػن بيػوهتم أك مػن الشػارع خػالؿ زتػالت اعتقػاؿ كاسػعة .لقػد أكقفػوا
بدكف سبب كِّلٌوا هكذا بدكف ػتاكمة.
تش ٌكلت بعد ذلك "صتنة الطعن" كما يسمو ا ،كقاـ كالػدم بالبحػث عػن تلػك اللجنػة
أم كجػػود يف
أم أثػػر .يف حقيقػػة األمػػر دل يكػػن لتلػػك اللجنػػة ٌ
عػػو كػػل اصتزائػػر فلػػم كتػػد عتػػا ٌ
الواقع.
كانػػت تلػػك الظػػركؼ هػػي البدايػػة أم "مقدمػػة الطعػػاـ" أل ٌف "الطبػػا الرئيسػػي" كػػاف دل
يصػػل بعػػد .كػػل هػػذا كػػاف ال نتيػٌػل شػػيئا .أنػػا الػػذم كنػػت أِّػ ٌػن أشل قػػد رأيػػت كػػل شػػيء يف
ػدخل كالػػدم ككنػػت مػػن
حيػػام بعػػد هػػذل الوقػػائع ...مثٌ خرجػػت مػػن ذلػػك اظتعسػػكر بعػػد تػ ٌ
األكائل الذين غادركا اظتكاف ،أم أيعتو من احملظوِّني أك "أصحاب األكتاؼ العريضة".
خرجنا يف شاحنة توجهت ؿتو كسط اظتدينة .فكاف علينا تدبري أحوالنا خارج اظتعسػكر،
كمػػن حسػػن حظػػي كػػاف معػػي مبل ػ مػػن اظتػػاؿ قدمػػه رل كالػػدم ظتػػا زارشل .فلػػم تكػػن الرحلػػة
اصتوية يف اّال العاصمة إال يف اليوـ التارل أك الذم يليه ،إف كنت أتذكر جيدا .كاف ال بػد
مػػن االنتظػػار إذل اليػػوـ اليػػاشل أك الػػذم يليػػه .كنظ ػرا ضتالػػة الط ػوارئ كتواجػػد الشػػرطة بكيػػرة
ف ٌكرنا الذهاب إذل مدينة غرداية باعتبارها مدينة سياحية قد تكوف فيها عدة رحػالت جويػة
ؿتػػو العاصػػمة .كمػػن األفضػػل أف نسػػافر مػػن هنػػاؾ .ككػػاف علين ػػا أف نس ػػرع كال نتباط ػػأ كإال
أكقفونػػا مػػرة أخػػرل ،خاصػػة أننػػا دل نكػػن ؿتمػػل معنػػا مػػن كثػػائا سػػول مػػا يسػػمى بػ ػ "إذف
بػػاطتركج" حيػػث ي ػ ذف ضتاملػػه بػػالعودة إذل بيتػػه اظتوجػػود يف عن ػواف كػػذا ككػػذا .هكػػذا كانػػت
األمور.
ػت يف مظ ػػاهرات أكت ػػوبر ،2177
إ ٌف دس ػػتور اصتزائ ػػر ،الدس ػػتور ال ػػذم م ػػن أجل ػػه خرج ػ ي
دسػػتور  2171الػػذم انتيػػزع بػػدماء عشػرات كمئػػات الشػػباب الػػذين قػػتلهم هػػذا الرجػػل الػػذم
اع ؼ بنفسه جبرنتته كمبس كليته عن قتلهم ،إ ٌف هذا الدستور منحنا حا التنقل داخل ربػوع
الوطن ،الوطن الذم من أجله استشهد أخػوارل كأعمػامي كمػن أجلػه كػافح كناضػل كالػدم،
كأم ػػا ه ػػذا الرج ػػل فل ػػم يناض ػػل م ػػن أجل ػػه أب ػػدا اللٌه ػػم إال إذا اعتون ػػا نض ػػاله داخ ػػل اظت ػػدارس
العسكرية الفرنسية كيف اصتيش الفرنسي الػذم دل يغػادرل إال يف سػنة  2127لاللتحػاؽ جبػيش
التحرير الوط بعد ما تقهقر هذا األخري.
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ػت
كاف بشمكاننػا إذف العػودة إذل البيػت ،كدكف تبػاط كعلػى مػي طػائرة مػن غردايػة رجع ي
كعدت إذل البيت .لقد كقعت
أخذت سيارة أجرة
دفعت ذتن التذكرة نقدا مث
ي
ي
إذل العاصمة .ي
كنت كقتها شبه جيػة كػأن خرجػت
علي ،فقد ي
كالدم على األرض ظتا رأت أل ا دل ٌ
تتعرؼ ٌ
من معتقل أكشفيتز [معتقل أياـ اضترب العاظتية اليانية] .لقد كقع كل هذا علػى بضػع مئػات
مػػن الكيلػػوم ات جنػػوب فرنسػػا ،هنػػاؾ يف اصتزائػػر ،كللحكومػػة اصتزائريػػة بعيػػات دبلوماسػػية
بفرنسا كألقى رئيسها م خرا خطابا أماـ الوظتاف الفرنسي .كل ما حدث رل كقع باصتزائر.
اظتهم أشل عدت إذل أهلي ككانت كالدم تطمئن بقوعتا« :قد انتهى كل شيء يا ب ».
ِّػػل القتػػاؿ مسػػتمرا يف العاصػػمة ،الواحػػد يقتػػل ا خػػر .رفػػع بعػػض اإلسػػالميني السػػالح
كاختػػاركا اظتقاكمػػة اظتسػلٌحة كقػػاتلوا .يف اظتقابػػل كػػاف اصتػػيش إذا قيتػػل مػػنهم فػػرد كاحػػد يقتلػػوف
عشرة .فميال يف عاـ  2112قيضػي علػى ضػابط أمػاـ مػدخل عمارتنػا فجػاءت قػوات اصتػيش
كقتل ػوا أحػػد عشػػر شخصػػا .ككانػػت الضػػحايا عػ ٌػزال بػػدكف سػػالح ،كأيػػديهم مغلولػػة .كػػانوا
مقيٌدين ميل األرانب يف كسط ساحة عمومية مث اغتاعتم العسكريوف .كبعػث كالػدم ظتنظمػة
العفو الدكلية بشهادته حوؿ ذلك االغتياؿ اصتماعي ،الشهادة ال تناقلتها تقارير اظتنظمة.
ػافرت إذل مدينػة قسػنطينة قصػد تغيػري اصت ٌػو ،كعػدت إذل العاصػمة يف مطلػع
بعد ذلػك س ي
عاـ  2118فأيخوت أ ٌف قوات األمن جاءت تبحث ع كذلك ،كما أخونػا ضػابط سػاـ يف
األمن العسكرم قريب من العائلة ،بػأمر صػدر يػنن بتوقيػف رتيػع األشػخاص الػذين سػبا
اعتقاعتم يف ؼتيمات الصحراء ،كأفتا عقوبػة معسػكرات االعتقػاؿ كانػت غػري كافيػة .صػارت
تلػػك اظتعس ػػكرات تسػػمى "مػػدارس اإلرهػػاب" .كأن ػػتم تعلم ػػوف يف مصػػطلح العدالػػة مفه ػػوـ
تكرير اصترـ .كلكن هل ييعقل أف ييسجن اظترء بدكف سبب

يتوعػد« :أخػذكشل
صحيح أ ٌف البعض يقوؿ أ ٌف من الذين اعتيقلوا يف تلك اظتخيٌمػات مػن ٌ
حتمل قساكة الصحراء لكن اظترة اظتقبلة لن يتمكنػوا
للمعتقل من دكف سبب ،كأرغموشل على ٌ
م كال يوقفوشل إال كالسالح بيدم ».كلكن هذا األمر ال متن إال أقلية منهم.
كل هػذل الشػبيبة الػ أكقفػت خػالؿ زتػالت االعتقػاؿ سػواءن كانػت تسػاند اإلسػالميني
تعرفػػت علػػى شػػيوعي يف
أك تعارضػػهم فهػػي تػػرفض القمػػع .فمػػيال أنػػا لسػػت شػػيوعيا لك ػ ٌ
ػت أناسػا كيػريين أكقفػوا
اظتعت ىقل يسجن بدؿ أخيػه اإلسػالمي الػذم دل كتػدكل يف البيػت .كعرف ي
هكػذا ،ذنػبهم أ ػم كػانوا كسػط حشػد كمػػن بيػنهم شػخن ملػتح أك شخصػني .كػاف األمػػر
إذف نتػػس رتيػػع النػػاس ،كعانػػت أحيػػاء ميػػل حػػي بػػاب ال ػوادم كالكػػالتوس كأحيػػاء شػػعبية
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ػتهدفة أل ػػا صػ ٌػوتت
أخػػرل ،كيػريا مػػن زتػػالت االعتقػػاؿ اظتتكػػررة ،ككانػػت تلػػك األحيػػاء مسػ ى
بقوة لصاحل اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ.
جاءكا فعال يبحيوف ع  ،كظتا شاهدت سيارات الدرؾ الوط تتوقف أماـ مدخل بيتنا،
أكؿ م ػػا فعلت ػػه أنػ ػ ت ػػذكرت بس ػٌػرعة دفػ ػ م الص ػػغري ال ػػذم لتت ػػوم عل ػػى عن ػػاكين أص ػػدقائي
كص ػػديقام ،دل يكػ ػػن دف ػ ػ إرهػ ػػايب كال دف ػ ػ أسػ ػػامة ب ػػن الدف ،كال دف ػ ػ ف ػػالف أك عػ ػ ٌػالف.
فاضتقيقة دل أكن أخشى على صديقام كلك كنت أخشػى علػى أصػدقائي ،كأنػتم تعلمػوف
سيعرضػهم إذل التعػذيب كمػا حػدث
ظتػاذا .كنػت أخػاؼ أ ٌف غتػرد العيػور علػى أشتػائهم كػاف ٌ
للعديد من الناس.
أحضرت معطفي
مزقت الدف مث رميته يف اظترحاض كأطلقت عليه اظتاء .كبعد ذلك
ي
لقد ٌ
ػأت بطاقػػة تعريػػف اعتويػػة .كظتػػا فػػتح البػػاب ذكػػركا ميلمػػا فعلػػتم يف هػػذل القاعػػة« :مصػػباح
كهيػ ي
ػدم كأخ ػػذكشل،
عب ػػد الرزت ػػاف» ،ف ػػأجبتهم« :حاض ػػر ،ه ػػا أن ػػا» ،كق ػ ي
ػدمت بط ػػاق فقيٌػػدكا ي ػ ٌ
ككضػعوشل يف مػ خرة سػيارهتم داخػل "صػندكؽ اطتضػر" ،مث نقلػوشل علػى مػي سػيارة مػن نػػوع
"تويوت ػػا ×2يٌ "2أكال إذل مق ػػر لل ػػدرؾ ال ػػوط مث إذل اظترك ػػز ال ػػذم يقاب ػػل مق ػػر قي ػػادة األرك ػػاف
للقوات اظتسلحة.
علمت أ ٌف إرهابيني ،أك باألحرل معت ىقلني سابقني بػذلك اظتركػز ،قػاموا بتفجػري
كبعد ف ة
ي
قنابل فيػه بواسػطة شػاحنة معبػأة بػاظتتفجرات .بلغػ هػذا بعػد كصػورل إذل فرنسػا .كإف كنػت
أتفهػمه.
ال أبرر ذلك فأنا ٌ

ػلت فيػػتح البػػاب الع ػريض للمركػػز فػػأخرجوشل مػػن سػػيارهتم مث سػػألوشل« :اشػػكوف
ظتػػا كصػ ي
تعػػرؼ »[أم مػػن تعػػرؼ ] «سػػتذكر لنػػا كػػل األشتػػاء ال ػ تعرفهػػا ».أتػػدركف أكؿ مػػا خطػػر
ببػػارل هػػو أشل أكػػذب علػػيهم كأدعػػي أشل ال أعػػرؼ أحػػدا .كػػاف هنػػاؾ بالتأكيػػد إسػػالميوف
ؽتزقة ،كاف من اإلسالميني من غػادر كمػنهم مػن ق ٌػرر ...كقػد تع ٌػرض بعضػهم
ككانت اصتزائر ٌ
للتعذيب من بينهم صديقي سعيد الذم اعتقل معي يف اظتخيم.

كاف سعيد قد نيقل إذل احملافظة اظتركزيػة للشػرطة بالعاصػمة كتع ٌػرض إذل ؽتارسػة التعػذيب
ظتدة  28يوما .كذهبت لزيارته بعد ما أيفرج عنػه .لقػد اجتهػدت أخػ الػ تشػتغل كمحاميػة
برفقة كالدم ػتاكلني إقناع ػتافظ الشرطة بأ ٌف الشاب برمء كدل يفعػل شػيئا ،كطالبػا بػشطالؽ
سراحه.

+

إرل ،إشل ال أدتػػئ لػػك مػػا حػػدث
ككػػاف سػػعيد قػػد حػػدث بعػػد إطػػالؽ س ػراحه « :صػػغى ٌ
رل ».مث أخػػوشل« :دل أذكػػر عتػػم اشتػػك .لقػػد ذكػػرت أشتػػاء آخػرين لكػ دل أذكػػر اشتػػك ،كال
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أدتئ لك ما حػدث رل .كأنصػحك بشػيء كاحػد ،إذا التحقػت باظتقاكمػة اظتسػلحة يف اصتبػاؿ
تعػػاؿ لزيػػارم ،سػػتجدشل مػػع سػػعيد ؼتلػػويف ».ككػػاف ؼتلػػويف عضػوا قياديػػا يف اصتبهػػة اإلسػػالمية
لالنقػاذ ،كهػو ضػابط سػابا يف اصتػيش اصتزائػرم .كأحلٌ صػديقي قػائال« :تعػاؿ لػ اشل ،كاسػػأؿ
عػػن اصتػػيش اإلسػػالمي لالنقػػاذ ،ال تػػذهب إذل اصتماعػػة اإلسػػالمية اظتسػػلحة ،اصتيػػا ».ككػػاف
يعػػرؼ معرفػػة جيػػدة ش ػريف ق ػواشتي كرتػػاؿ زيتػػوشل كهػػذا األخػػري التقيػػت بػػه شخصػػيا عػػدة
م ػ ػرات قب ػػل تل ػػك األح ػػداث لكون ػػه يسػ ػػكن يف حيٌن ػػا .ك ػػاف س ػػعيد يع ػػرؼ جيٌ ػػدا أكلئػ ػػك
األشػػخاص كِّػػل ينصػػح « :ال تػػذهب مػػع رتػػاؿ زيتػػوشل كال تنضػػم إذل اصتيػػا ».ث م أفصػػح
رل« :أمر غري معقوؿ أف تكوف صتماعة اصتيا أسلحة حصلوا عليها بسرعة غري معقولة».
مقر الدرؾ الوط حدثت نفسي« :لو أمسك بسعيد سأذده ».كنت أعلم
ظتا
ي
دخلت ٌ
ػت نفس ػػي« :ل ػػو ك ػػاف س ػػعيد حق ػػا مك ث ػػا مبص ػػريم ألرغمػ ػ
م ػػاذا ينتظ ػػرشل .حينه ػػا خاطب ػ ي
ػت قاعػػة التعػػذيب
كهػػددشل بالسػػالح أللتحػػا باظتقاكمػػة اظتسػػلحة يف اصتبػػاؿ ».كعنػػدما دخلػ ي
رأيػػت أحػػد عشػػر شخصػػا حػػوؿ رجػػل ؿتيػػف ميلػػي ،أعػػزؿ دكف سػػالح .كهػػم أح ػد عشػػر
حوله.
أتعلػػم يػػا سػػيدم ال ػرئيس ،لقػػد قضػػيت سػػت سػػنوات حتػػت العػػالج النفسػػي ،بشش ػراؼ
سيدة فاضلة هنػا بفرنسػا كتيػدعى هػيالف جػايف أشػكرها علػى مسػاعدهتا فبفضػلها اسػتطعت
اليوـ اضتديث أمامكم .دل أكػن قبػل ذلػك أسػتطيع فػتح فمػي .كككػل اصتزائػريني كػاف صػوم
مكتومػػا .بشمكػػاشل أف أقػػوؿ لك ػم شػػيئا ،بعػػد ذتػػاف سػػنوات يف اظتنفػػى ،أخػػوت عػػائل عػػن
رغبػ يف العػػودة إذل بلػػدم .فاتٌصػػل أهلػػي بضػػابط بػػاألمن العسػػكرم كأبلغػػول عػػن رغبػ يف
العودة كأن توقفت عن كل نشاط سياسي ،إذ ناضلت يف البداية يف غتاؿ حقوؽ اإلنساف
أفضل العودة إذل أهلي.
هنا بفرنسا ،لكن ا ف توقفت ألن
ٌ
ػت أف
لكػػن ظتػٌػا دعػػاشل إذل هػػذل اصتلسػػة هػػذا الرجػػل [كأشػػار إذل اضتبيػػب س ػوايدية] عزمػ ي
أحضر كأتكلم نيابة عن سعيد كياسني [إبن احملامي أزتد سي مػزراؽ] الػذم اغتيػل ظتػا كػاف
معتقال بسجن سػركاجي أيػن ارتيكبػت غتػزرة كأيعػدـ فيهػا مائػة شػخن ميػل البهػائم .ذهبػت
تعرضػوا إذل قصػػف بالنابػػادل داخػػل
أـ ياسػػني لتتعػػرؼ علػػى ابنهػػا فلػػم تسػػتطع أل ٌف الضػػحايا ٌ
السجن.
عنػػدما دخلػػت إذل قاعػػة التعػػذيب رأيػػت أحػػد عشػػر شخصػػا ،اثن ػػاف مػػنهم مػػن األمػػن
العس ػػكرم .أكي ػػد ق ػػد تس ػػألون كي ػػف عرفتهم ػػا ،لكنن ػػا بص ػػفتنا جزائػ ػريني نش ػػعر بأكلئ ػػك
األشػػخاص .كانػػا يضػػعاف نظػرات سػػوداء مػػن نػػوع "رام بػاف" كدل يق بػػا مػػن الفريسػػة .كػػاف
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حض ػػورقتا ك ػػاؼ لتوجي ػػه عملي ػػات التع ػػذيب .كأس ػػتطيع أف أتع ػ ٌػرؼ ع ػػن األش ػػخاص ال ػػذين
عذبوشل كالذين دل يكونوا مقنعني كغريهم الذين أصبحوا يضعوف القناع فيما بعد.
أمرشل قائد فرقة الدرؾ بنزع مالبسي ،فن ٌفذت أمرل ،ألن كنت ذاهبا إذل اظتوت ال أدرم
كيػػف لكػ كنػػت ذاهبػػا كلػػيس رفضػػي هػػو الػػذم سػػيجنب اظتػػوت ،كبالتػػارل يكػػوف امتنػػاعي
دكف جػػدكل .لقػػد أرغمونػػا علػػى ذكؽ تلػػك اظت ػرارة فػػذقناها .دل أنػػزع سػػركارل ألن ػ دل أكػػن
أرتدم مالبس داخلية حتته بسبب ِّهور التهابات بني فخذم نتيجة اطتيط اظتطاطي الػذم
يدخل يف تركيبة تلك اظتالبس الداخلية كالذم دل أكػن أحتٌملػه .ككنػت يومهػا أرتػدم سػركاال
مػػن نػػوع "جػػني" دكف ثػػوب داخلػػي .أمػػرشل القائػػد« :انػػزع كػػل مالبسػػك كإالٌ سػػأنزعها لػػك
ػرد قػػائال« :أتػػركف ،إنػػه
بنفسػػي ».فأجبتػػه« :ال أسػػتطيع ألنػػه ليسػػت رل مالبػػس داخليػػة» ،فػ ٌ
إسالمي .كلهم يتشافوف ،فهم ال يرتدكف اظتالبس الداخلية ».كظتػا نزعػت سػركارل الػذم دل
يكػػن مػػن نػػوع "ليفػػي -س ػ كس" لكػػن "جػػني" مػػن نػػوع آخػػر ييسػٌ ٌػمى "كػػومبليس" [كلمػػة
فرنسية تع متواط ] ،فصرخ القائد بصوت عاؿ« :كومبليس!»
مث بطحػػوشل علػػى األرض كيػػدام مقيػػدتاف بشػػدة كراء ِّهػػرم ،كرجػػالم مقيػػدتاف أيضػػا.
بطحوشل على األرض ككقعػوا علػي رتيعػا .كانػت األغػالؿ ضػيقة حيػث تػداخلت يف ضتمػي
إذل العظػػم .مث كضػػع قائػػد الػػدرؾ الػػوط خرقػػة يف فمػػي  -عمليػػة "الشػػيفوف" اظتشػػهورة -
كدفعها بواسػطة قػاركرة .تنػتفخ اطترقػة باظتػاء فتأخػذ شػكل كػرة تاركػة السػيل نت ٌػر إذل أف نتتلػ
تعرضػػت مػػرة
اظتنخػػاراف كالرئتػػاف .شػػعرت مػػن شػػدة االختنػػاؽ ككػػأن أغػػرؽ .ظتػػا كنػػت صػػبيا ٌ
للغرؽ ،كأحسست بنفس الشعور .بعد قليل صرت ال أرل شػيئا ،كأصػبح كػل شػيء أمػامي
ػت كػػأ ٌف جػػدارا أسػػود نػػزؿ أمػػامي ،ككػػأ م كضػػعوشل داخػػل كػػيس بالسػػتيكي
أسػػودا ،أحسسػ ي
أسود ،فاختنقت كصرت أختبط كالكلػب ،ككنػت أدػث عػن شػيء كاحػد ،كنػت أحػاكؿ أف
أنتقل إذل العادل ا خر .لقػد صػرت أدػث عػن اظتػوت .كنػت أكاجػه ِّرفػا صػعبا جػدا ديػث
أصػػبح اظتػػوت الشػػيء الوحيػػد الػػذم نتكنػػه أف ينقػػذشل مػػن تلػػك اظتعانػػات كا الـ  -ال ػ ال
ختطر على الباؿ ،كال نتكن كصفها فهي أمر فظيع.
بعد حني نيزعت عػ تلػك اطترقػة ،كعيػدت إذل كعيػي كبػدأت أختػبط ،لكػ كنػت مقيٌػدا
كال أرل شيئا .كاف الوضع يظهر رل متجهػا ؿتػو كػل االّاهػات .كأمػا ا الـ فحػ ٌدث عنهػا
ػت للعمليػة مػرات عديػدة ككنػت أِّػل حتػت التعػذيب إذل
تعرض ي
كال حرج .شيء ال يصػدؽٌ .
ػدأت بػػالطبع بػػذكر بعػػض األشتػػاء كأنػػا دل
أف يغمػػى علػ ٌػي ،مثٌ يػػأتوف إليقػػاِّي كتنشػػيطي .كبػ ي
ػدت مػػن صػػميم قلػػيب أ ٌف أكلئػػك األغبيػػاء ال
أكػػن يف دتػػاـ كعيػػي حػػو أقػ ٌدـ األشتػػاء ٌ
ألشل تأكػ ي
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لتسػػنوف شػػيئا كال حػػو ؽتارسػػة التعػػذيب .فلػػو كػػانوا يعقلػػوف لكػػاف بشمكػػا م مػػيال اسػػتغالؿ
تفض ػػل ب ػػذكر ك ػػل األشت ػػاء ،مث خ ػػذ
مس ػػألة الت ػػنفس ،فيطلب ػػوف ب ػػال ه ػػي أحس ػػن ،م ػػيالٌ « :
راحتك كتنفس ،إ ٌف األمر ال يهمك كمصري حياتك غري مػرتبط باصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ،
اخل».
كاف بشمكا م اضتصوؿ على أشتاء لكػنهم بكػل ببسػاطة ال ي كػوف لػك الوقػت .ليسػت
مسػػألة شػػجاعة .إ ٌف الشػػجاعة  -ال ػ اعتوهػػا عمليػػة ميكانيكيػػة  -تػػأم فيمػػا بعػػد ،حينمػػا
تقػػوؿ يف نفسػػك« :إنػػه عػػذاب بػػدكف سػػبب .سػػأقتلهم ظتػػا أخػػرج ،سػػأقتلهم .كاظتهػػم أن ػ
ٌ
أخرج».
تكػررت عمليػة التعػػذيب باطترقػة ظتػرات عديػػدة ،كبقيػت أربعػني يومػػا بػذلك اظتركػز معػػزكال
داخل زنزانة خفية كمظلمة .كقضيت ثالثػة أيػاـ كاملػة دكف طعػاـ كال شػراب .كنػت أقضػي
حاج بشحدل زكايا الزنزانة كاضطررت حو إذل شرب بورل.
ك ػػانوا ي ػػأتوف بع ػػد ذل ػػك ألخ ػػذم إذل مزي ػػد م ػػن التع ػػذيب باطترق ػػة ،ال داع ػػي إذل ذك ػػر
تفاصيل الضرب بػاعتراكات كالعصػي ،اخل .كعلمػت أنػ قضػيت أربعػني يومػا بػذلك اظتكػاف،
فقػػد بقػػي رل قليػػل مػػن الػػذاكرة تسػػاعدشل علػػى عػ ٌد األيػػاـ .كنػػت أعػػرؼ أنػػه يػػوـ جديػػد ظتػػا
أشتػػع يف الصػػباح صػػوتا خاصػػا  -صػػوت فػػتح البػػاب الكبػػري ظتقػػر الػػدرؾ  -فأشػػطب شػػرطة
على جدار زنزان .
أحصيت عدد العالمات ال دتيل األيػاـ فوجػدت ثالثػني ،كأنػا متأكػد .لكػنهم أخػوكشل
أن ػ قضػػيت أربعػػني يومػػا .كقارنػػت بالفعػػل تػػاريخ خركجػػي بتػػاريخ دخػػورل فوجػػدت الفػػرؽ
أربعػػني يومػػا .إذف هنػػاؾ عشػػرة أيػػاـ ضػػاعت مػػن ذاكػػرم .الزلػػت أحػػس بشػػبه دكخ ػة .لقػػد
تعرضػػت إذل حقنػػة دكاء أك مػػادة معينػػة يف جسػػمي ،ال
حاكلػ ي
ػت الكشػػف عػػن مػػا إذا كنػػت ٌ
أدرم كال أتػػذكر .إ ػػا عشػػرة أيػػاـ مػػن حقػػي أطالػػب فػػا هػػذا الرجػػل [كهػػو ينظػػر إذل خالػػد
نػزار ،العػػني يف العػػني كيشػػري إليػػه باإلصػػبع] ألنػػه هػػو الػػذم كػػاف يوجػػه تلػػك الفظػػائع ،كهػػو
الػػذم كػػاف يػػأمر بتلػػك األعمػػاؿ الشػػنيعة .إ ٌف عشػػرة أيػػاـ ال تسػػاكم شػػيئا أمػػاـ مػػائ ألػػف
إرل أمر ذك أقتية .لسػت أطلػب مػاال لكػ أحػب أف أعػرؼ
قتيل يف اصتزائر ،لكنها بالنسبة ٌ
مػػاذا فعل ػوا يب أثنػػاء تلػػك األيػػاـ .أريػػد أف أعػػرؼ ،أل ٌف جهلػػي مبػػا حصػػل رل يف تلػػك األيػػاـ
العشرة يعذب .

++

يف كأدخلػوا قضػيبا يف دبػرم .كأعلػم أشل صػرخت« :يػا أمػال! يػا باغيػة!»
ي
أعلم أ م فعلػوا ى
ألشل تساءلت ظتاذا كضعت أمػي ،أمػن أجػل أف أتع ٌػرض عتػذل الفظػائع كبعػد ذلػك دل أتوقٌػع
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أصبحت غػري قػادر علػى اصتمػاع ،كهػذا مػن عواقػب التعػذيب .دل أتوقػع
أف يكوف رل كلد .ك
ي
أبدا أشل سأعيش ألشل شاهدت اصتانب اظتظلم عتذا العادل ،كأنه "كليشي".
إ ٌف ه الء األشخاص عناصر ضارة للبيئة البشػرية ،فيجػب عػزعتم كمعػاصتتهم ،كال أطلػب
أف ييفعل فم ميل ما فعلوا يب.
[داخل القاعة تيسمع عبارة« :كتب قتلهم!»]

السيد مصباح :ال يا سيدم ،أنا ضػد اصترنتػة ،كال أقػوؿ ميػل مػا قالػه اضتضػور ،بػل أقػوؿ
من أجل القضاء على الوحشية ال نتكن استعماؿ نفس األساليب.
احملامي بوردكف :كلمة قصرية ،ظتاذا كافقت على اإلدالء بشهادتك
السيد مصباح :إشل ال أحتدث عن نفسي ،بل أتكلٌم نيابة عن الذين قيتلوا بدكف سػبب،
شباب ميل سعيد ،لقد رفع السالح ألنه كػاف يػأا التعػذيب .أمػا أنػا فكػاف رل حػظ عظػيم
إذ كضع كالدم تأشرية يف يدم كبفضلها كصلت إذل فرنسا .كفا تلقيت العالج إذ أجريػت
عملية جراحية يف اظترارة ككذلك يف القولوف [أسفل اظتعي الغليظ] ،كما زلت إذل اليوـ أعاشل
من الدكخة كالتيه .لقد كاف رل حظ عظيم دل يكن لسػعيد .إشل أتيػت إذل فرنسػا كلػو بقيػت
ػت بافػا .كقػد
يف اصتزائر لرفعػت السػالح .فأنػا أشػكر اصتمهوريػة الفرنسػية الػ آكتػ ظتػا طرق ي
تعلمػػت عػػن كالػػدم "بيػػاف حقػػوؽ اإلنسػػاف كاظت ػواطن" الػػذم يػػنن بأنػػه« :ال ّػػوز ؽتارسػػة
أم أحد ».فأنا أشكر اصتمهورية ال فتحت رل أبوافا.
التعذيب على ٌ
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة القضائية) :شكرا ،هل لديك أسئلة أخرل.

ػت عل ػػى اإلدالء
احمل ػػامي ب ػػوردكف :آخ ػػر سػ ػ اؿ فيم ػػا متصػ ػ  .س ػػيد مص ػػباح ظت ػػاذا كافق ػ ى
بشهادتك لصاحل السيد سوايدية
السيد مصػباح :يػا أسػتاذ ،أنػت فرنسػي ،لػو تعلػم كػم هػو صػعب أف يكػوف اظتػرء جزائريػا
كأنػػاس ميػػل هػ الء لتكمػػوف اصتزائػػر .إنػػه عػػذاب .أشػهد لصػػاحل هػػذا الرجػػل [سػوايدية] كإف
كنت ال أخشى عليه كلكنها قضػية مبػدأ .لقػد رغبػت يف العػودة إذل بلػدم أل ٌف كالػدم بلػ
من العمػر اثػ كتسػعني عامػا كهػو ا ف علػى كشػك مغػادرة هػذا العػادل ،لػذا أحببػت العػودة
إذل اصتزائر ،كإال فلن أدتكن من رأيته قبل كفاته كال حضور جنازته.

+

ّرأ أف يتص ٌدل
كجئت أشهد من أجل الدفاع عن شرؼ هذا الرجل .هذا الرجل الذم ٌ
إذل مػػا أيجػػو عليػػه .ككػػاف مػػن اظتمكػػن أف يكػػوف كاحػػدا مػػن الػػذين عػ ٌذبوشل .كمػػن جهػ أنػػا
أعفو عنه ألنػه كجػد الشػجاعة ظتواجهػة ماضػيه ،كاإلعػالف عػن مػا هػو ذمػيم بالنسػبة للػنفس
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تعرضػوا
البشرية .لقد كانت لػه الشػجاعة أف يفضػح النظػاـ كلػيس هػذا بالضػركرة لصػاحل مػن ٌ
للقمػػع كاألذل أك الػػذين قيتل ػوا كلكػػن فعػػل هػػذا مػػن أجػػل ا الؼ مػػن اظتفقػػودين الػػذين ال
يزالػػوف مغيٌبػػني داخػػل الزنزانػػات اطتفيػػة كمػػن أجػػل الػػذين مػػازالوا ييعتقلػػوف إذل حػػد ا ف .كقػػد
تع ػ ٌػرض م ػ ػ خرا اب ػػن أح ػػد الش ػػهود يف تل ػػك القض ػػية [ال ػ ػ يرفع ػػت ض ػػد اصتن ػ ػراؿ ن ػ ػزار] إذل
االختطػػاؼ مػػن طػػرؼ األمػػن العسػػكرم ،كمػػا تعػ ٌػرض بعػػض أقػػاريب ...كأق ػ ٌدـ شػػهادم مػػن
أجػػل كػػل ه ػ الء أل ٌف الشػػناعة مازالػػت مسػػتمرة .كنكػػاد ال نص ػ ٌدؽ أ ٌف مػػا فعلػػه "هتلػػر" هنػػا
مازاؿ لتدث يف كل مكاف.
بالطبع ليست اصتزائر ميػل شػركة "فيفانػدم" كال فتلػك أسػهما ّػذب العػادل ،فػنحن بلػد
صػػغري ...لكػػن نتكن ػ القػػوؿ مػػع األسػػف أ ٌف اصتزائػػر كانػػت بالنسػػبة لفرنسػػا ميػػل مػػا كػػاف
الشيلي بالنسبة للواليػات اظتتحػدة .كأنػتم اسػتفدمت مػن آالؼ اظتيقفػني الػذين جػاءكا مػن بلػد
لتكمػػه نظػػاـ فاسػػد كمفسػػد .ففػػي اصتزائػػر مػػن ليسػػت لػػه معػػارؼ ال نتكنػػه اضتصػػوؿ علػػى
سػػكن أك عمػػل ...كلألسػػف فػػش ٌف هػ الء دافعػوا عػػن النظػػاـ كاظت سػػف أيضػػا أ ٌف ا الؼ مػػن
الشباب ماتوا بدكف مقابل.
إ ٌف الشػػاب سػػعيد قػػد رفػػع السػػالح ضػػد هػػذا الوضػػع كمػػن أجػػل اظتقاكمػػة .لقػػد أصػػيب
أم مػن
الناس باصتنوف ...فمن عاسل مػن هػذا الوضػع يصػبح مسػتعدا للقتػل .ألننػا يف قبضػة ٌ
أم شيء .كأنا كنت مستعدا للقتل كأعددت نفسي لذلك،
كاف ،الذم بشمكانه أف يذيقنا ٌ
بش ػػركشل« :ستس ػػافر إذل
كلك ػػن بق ػ ىػي رل بص ػػين م ػػن األم ػػل كه ػػو الس ػػفر إذل فرنس ػػا .لق ػػد ٌ
فرنسا».
كج ػػاءت ق ػوات األم ػػن تبح ػػث ع ػ ثالث ػػة أي ػػاـ قب ػػل س ػػفرم أل ٌف الس ػػلطات ش ػػرعت يف
اعتقاؿ من أيطلػا سػراحهم .كدتػت ػتػاكم يف احملكمػة اطتاصػة بالعاصػمة كهػي مػن احملػاكم
االستينائية ال جرت أكؿ جلساهتا برئاسػة قضػاة مقنٌعػني .كقػد شػرح األسػتاذ احملػامي جػاؾ
فرجػػاس بالتفصػػيل تشػػابه تلػػك احملػػاكم باحملػػاكم اطتاصػػة الػ نيصػػبت يف فرنسػػا أثنػػاء اضتػػرب
العاظتية اليانية  .كدتت ػتاكم من طرؼ احملكمة اطتاصة ال أنشئت بأمر مػن هػذا الرجػل
[اصتنراؿ خالد نزار] الذم كاف عضوا يف اجمللس األعلػى للدكلػة بتلػك الفػ ة ،ككانػت رئاسػة
رتاعية.

جػاؾ فريجػيس ،رسػالة مفتوحػة إذل أصػدقاء جزائػريني أصػبحوا جالديػن.
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amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel, Paris, 1993.

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

Jacques Vergès, Lettre ouverte à des

++
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
201

التعذيب كالضحايا

فأنػػا إذف ال أقػػدـ شػػهادم لنفسػػي لكػػن لفائػػدة ا خ ػرين ،كإف قيػػل رل« :أحػػذر ،إنػػك
تعرض أهلك للخطر» ،أقوؿ أشل قد سػبا كعرضػتهم للخطػر .كال أريػد أف أطيػل علػيكم يف
ٌ
هػذا اظتوضػػوع فلػػيس هػػذا غػرض حضػػورم هنػػا .كمػػا قػد يظػػن الػػبعض أشل لسػػت يف كعيػػي،
يتجرأ ميل هذا الرجػل علػى
لك ٌ
أكد أف أخوكم بشيء .ظتا فتر بتلك كل اظتعانات كعند ما ٌ
الكالـ تصيب دهشة كبػرية ،كإضػافة إذل ذلػك فأنػا دل أحضػر كشػاهد للػدفاع كإفتػا كشػاهد
تعجب فيها فيكتور هيقو منػذ قػرنني كيػف
للمتهم .أنا يف دهشة كبرية ،كأنا يف فرنسا ،ال
ٌ
أتعجػػب كيػػف ييطلػػا س ػراح هػػذا الرجػػل الػػذم جػػاء إذل
كػػاف التعػػذيب نتػػارس يف عهػػدلٌ ،
فرنسػػا خفيػػة كي ػ ٌدعي براءت ػػه كػتاكلػػة تبيػػيض اصتػػيش اصتزائ ػػرم ،فهػػو دل يػػأت كنػػاطا رشت ػػي
للجػػيش ،لكنػػه جػػاء لتبيػػيض شػػركائه اصتن ػراالت كللحصػػوؿ علػػى ضػػماف للعشػػر السػػنوات
القادمة .إن يف دهشة كبرية.
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة القضػائية) :هػل عتيئػة الػدفاع أسػئلة أخػرل السػيدة ككيلػة
اصتمهورية  ...يظهر أنه دل تبا هناؾ أسئلة أخرل .يػا سػيدم إ ٌف احملكمػة تشػكركم أيضػا،
كبقية الشهود ا خػرين ،علػى شػهادتكم الػ تعتمػد علػى معطيػات شخصػية ،كسػرية ذاتيػة
خاصػػة مػػن الصػػعب التعبػػري عنهػػا أمػػاـ احملكمػػة ،لكػػنكم فعل ػػتم ذل ػػك ميػػل ب ػػاقي الش ػػهود
ا خرين كبنفس الطريقة كاحملكمة تشكركم على ذلك.
 .4..حدوش من عين الكرشة
اظتصػػدر :ـ .بػػن عبػػد الكػػرصل اصتزائػػرم ،فضػػائح تكشػػفها فخػػاخ الدنتقراطيػػة يف اصتزائػػر ،ص.
.821
أنا من مواليد  ،2122متزكج كرل ستة أطفاؿ .أسكن يف عني الكرشة بواليػة أـ البػواقي يف
سػػكن عػػائلي مػػع إخػػوم .أبونػػا فػػالح يسػػكن الباديػػة كهػػو أصػػم ال يسػػمع ،ضػػعيف البصػػر
كيستخدـ نظارات ،عمرل  88سنة ،يرعى قطيعا بنفسه من الغنم نتتلكػه ،كأنػا أسػاعدل مػن
حني إذل آخر يف مهنته.
يف يػػوـ  22مػػايو  2111كنػػت أرعػػى قطيػػع غػػنم كالػػدم ،فرأيػػت سػػيارة حػػرس الغابػػة
قادمػػة إذل البيػػت ،فتوجه ػػت إليهػػا ِّانٌػا أ ػػم جػػاءكا ألخػػذ اضتلي ػػب ،ألننػػا متعػ ٌػودكف عل ػػى
إعطػػائهم اضتليػػب .ففوجئػػت ظت ػا كجػػدت أ ػػم عناصػػر مػػن الػػدرؾ الػػوط يف ثيػػاب حػ ٌػراس
ٌ
الغابة .فطلبوا م بطاقة التعريف .كبعػد اإلطػالع عليهػا قػالوا» :جئنػا نبحػث عػن أخيػك«.
فقلت عتم» :إنه غري موجود منذ مدة «.فأخذكشل مكانه.
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كذهبوا يب إذل مقػر الػدرؾ (اليكنػة) ،حيػث اسػتبدلوا السػيارة يف الطريػا .كمبجػرد كصػولنا
إذل اليكنػػة كبعػػد إدخػػارل أحػػد اظتكاتػػب ا ػػاؿ علػ ٌػي مسػػاعد كدركيػػاف معػػه بالضػػرب اظتػػوح
كالسب الالذع .فأخذكا يلطمون باأليدم كيركلون باألقداـ علػى الوجػه كعلػى كػل مكػاف
يف جسدم .مث أدخلوشل زنزانة ،فبقيت فيها قرابة الربع ساعة.
كبعػػدها أخػػذكشل إذل بي ػ  ،فػػاقتحموا اظتن ػػزؿ علػػى األهػػل كاألكالد ،فػػأرعبوهم كأرهبػػوهم،
كفتشوا الدار فلم كتدكا شيئا ؽتا كانوا يبحيوف عنه مث أمركشل بفتح باب دار أخي ػتمػد الػ
كانػت غػري مسػكونة ،كأعلمػتهم بأنػه يف عملػه بػأـ البػواقي ،كنتكػنهم االتصػاؿ بػه .فكسػػركا
البػػاب كفتش ػوا الػػدار فلػػم كتػػدكا شػػيئا .ككجػػدكا بعػػض كتبػػه فأخػػذكها كعػػادكا يب إذل مقػػرهم
بعني الكرشة.
كأعػػادكا معػػي سػػيناريو الضػػرب .ككػػانوا هػػذل اظتػػرة حػوارل عشػػرة أشػػخاص .كلهػػم لطمػػوشل
إرل
كركلػػوشل حػػو أغمػػي علػ ٌػي .فلمػػا أفقػػت كجػػدت نفسػػي يف زنزانػػة .كهكػػذا كلمػػا رجػػع ٌ
علي ،كأنا مطركح مرمي على األرض
ىك ٍعيي دخل اثناف أك ثالثة منهم ليضربوشل حو يغمى ٌ
ال أقػول علػػى الوقػػوؼ .كبعػد مػػدة أرجعػػوشل إذل اظتكتػػب األكؿ ليعػاد ضػػريب بػػنفس الطريقػػة.
إرل الػوعي
ٌ
تصوركا ضرب حذاء الرؾتاز ( )Rangersعلى كجػه عبػد ضػعيف .كبعػد أف رجػع ٌ
كجدت نفسي يف زنزانة ككاف كجهي منتفخا كليا حو اختفت عينام.
ػب
كبل ػ يب العطػػش مبلغػػه مػػن ج ػراء التعػػذيب ،كطلبػػت اظتػػاء عػػدة م ػرات كلكػػن دل يلػ ٌ
ندائي أحد .فوجدت زجاجة فيها سائل ،فشربته .فسػبٌب رل أكجاعػا كآالمػا ،فصػرت أشػبه
اصتيػػة اعتامػػدة ؽتػٌػا اضػػطرهم أف يأخػػذكشل إذل الطبيػػب كذلػػك عنػػدما نقلػػوشل إذل أـ الب ػواقي،
ضػيتيها عنػد رجػاؿ الػػدرؾ بعػني الكرشػة .كبػأـ البػواقي أمػرهم النقيػػب
كبعػد مػدة  18سػاعة قى ى
بشدخػػارل إذل فرقػػة التعػػذيب حيػػث قػػاموا بتجريػػدم مػػن ثيػػايب مػػا عػػدا السػػركاؿ .كبػػدؤكا معػػي
بالتعػػذيب النفسػػي حيػػث هػ ٌددكشل بالسػػالح مػػوجهني إيػػال إذل رأسػػي عػػدة م ػرات كه ػ ٌددكشل
بالقتل كما ه ٌددكشل بقن ضتم جسمي باظتقن خاصة.
كلقػػد بل ػ انتفػػاخ جسػػمي مػػدال ،كرغػػم ذلػػك فقػػد كػػانوا يػػأمركف بشدخػػارل الزنزانػػة مػػدة
قصػػرية مث مترجػػون منهػػا قبػػل أف ينهػػالوا علػ ٌػي بالضػػرب اظتػػوح .كظتػػا صػػرت أتقيػػأ كأعػػاشل مػػن
كجع شديد يف بط أخذكشل إذل الطبيب فأعطاشل أدكية ،مث أعادكشل إذل الزنزانة.
كبعد يومني بدأ تعذيب بطريقة اظتقعدة حيث أيربط باظتقعد مث ييدفع يب إذل األماـ ألسػقط
كرركا معػي هػذل
على كجهي كركب ٌ كيضرب اظتقعد على ساقي حو أِّن أ ما قد كسرتا .ك ٌ
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العملية اظتش كمة عدة مرات ،مث عيكست عملية الدفع ألسقط على قفام كداـ ذلك طػواؿ
و
يوـ كامل.
بعػػدها اسػػتخدموا معػػي طريقػػة اضتػػرؽ بالنػػار .ككػػاف ييشػػرؼ عليهػػا اظتسػػاعد بورنػػاف نفسػػه
بقدمي كيضعهما على النػار ،نػار الفػرف الغػازم ،حػو ينطلػا منهمػا الػدخاف.
حيث نتسك
ٌ
ػدمي قػد التهبتػا فييغمػى علػي ائيػا.
كيكٌررت العملية عدة مرات كيف كل مػرة كنػت أِّػن أ ٌف ق ٌ
ككلما أفقت أعادكا نفس العملية حو إذا يئسوا م رموشل يف الزنزانة ،مث سػلٌطوا عل ٌػي ألوانػان
من التعذيب النفسي.
ػخن
كيف اليػوـ التػارل أجلسػوشل علػى اظتقعػد كجػػاءكا جبهػاز التعػذيب الكهربػائي حيػث ييسػ ٌ
مدة معينة كتوضع يدم على سطح بارد مث نتسك فا الدركي كيضعها على حديدة سػاخنة
احملضػػر خصيصػػا عتػػذا الغػػرض فيحػػرؽ
فتحػػرؽ بى ىشػ ىػرم يف اظتػػرة األكذل .مث أضػػع يػػدم يف اظتػػاء ٌ
كامػػل جلػػد يػػدم .كيف اظتػػرة الياليػػة انفصػػل جػػزء مػػن ضتمػي صػػاعدا مػػع ا لػػة .ككػػاف معػػذيب
يػػأمرشل يف كػػل مػػرة بػػأف أضػػع يػػدم يف اظتػػاء حػػو طػػاب ضتمػػي كعػػدت ال أشػػعر بػػه ،فجػػاءكا
بدكاء لعالجي به من غري طبيب.
كال يف ػػوت أف أذك ػػر اظتش ػػرفني كاظتس ػػاقتني يف تع ػػذييب ه ػػذا ،عرفان ػػا باصتمي ػػل كتس ػػجيالن
لصنيع غري منقوص فأقوؿ كاهلل على ما أقوؿ شهيد.
كػػاف علػػى رأسػػهم بػػأـ الب ػواقي النقيػػب بعزيػػز كهػػو الػػذم أمػػر درقػػي كأنػػا أشتػػع ،كنفػػذ
العمليػػة الرقي ػػب م ػراد بواس ػػطة آل ػػة اضتػػرؽ الكهربائي ػػة مبس ػػاعدة اظتس ػػاعد بورن ػػاف ،كال أنس ػػى
قدمي على ال يفرف.
بورناف الذم قاـ بشواء ٌ
أما الذم َّ
عذب نفسيا كدتنٌيت اظتوت ألختلٌن منه فهو اظتساعد عيادم الذم داكـ على
تعػػذييب طيلػػة اليمانيػػة عشػػر يومػػا الػ قضػػيتها ،أمػػاـ صػػاحب اظتقعػػد مػراد مبسػػاعدة بورنػػاف.
كناؿ كل كاحد منهم نصيبه م على كل حاؿ.
ا ف كرغػػم توقيػػف العػػذاب اصتسػػدم إال أن ػ أعػػاشل مػػن حالػػة نفسػػية سػػيئة جػػدا .كقػػد
صرحوا بواءم من كل التهم ،ككعػدكشل بػشطالؽ سػراحي بشػرط أف ال أخػو أحػدان مبػا جػرل
ٌ
رل مػػن تعػػذيب ،ألنػػه غػػري قػػانوشل كال لتػػا عتػػم ؽتارسػػته .كلكػػن دل ييطلػػا س ػراحي بعػػد اظتػػدة
اظتذكورة بل جيء يب إذل معتقل عني مليلة الذم كجػدت بػه أخػي ػتمػد .هػو أيضػان اعتقلػول
من غري علم أحد .كبقيىت عائلته لوحدها بأـ البواقي .هذل قص باختصار مػع زبانيػة درؾ
أـ البواقي كعني الكرشة ،أكتبها يوـ  17مايو  2111مبعتقل عني مليلة.
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ملحا :عندما كعدكشل بشطالؽ سراحي طلبوا مػ أف أكػتم مػا جػرل رل كأقػوؿ بػأشل قػد
اح قػػت بػػالقهوة .كأمػػاـ هػػذا الكػػتم للحقػػائا ،أرج ػػو مػػن إخ ػواشل احمل ػػامني كاظتػػدافعني عػػن
حقػػوؽ اإلنسػػاف اظتطالبػػة بفػػتح حتقيػػا بشػػأشل يتعػ ٌػرض إذل الناحيػػة اصتسػػدية كالنفسػػية ليتَّضػػح
الركػل كاضتىػ ٍرؽ كاالنتفػاخ .كإنػ أخشػى
اضتا ،أل م أمسكوشل طيلػة هػذل اظتػدة لتختفػي آثػار َّ
أالٌ يمترجػػوشل م ػػن اظتعتق ػػل فيغيٌبػػوشل أك يقتل ػػوشل لل ػػتخلن م ػػن آثػػار ج ػػرمهم كه ػػا أن ػػا ا ف يف
معتقل عني مقل منذ  22يونيو  ،2111ما أزاؿ أعاشل عناء شديدا من آثار السائل الػذم
شربته داخل الزنزانة.
 .5..علي تير
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.278 .
اشتي علي تري .أنا سجني يف سجن اضتراش ،رقم احملضر .28222لقػد اعتيقلػت مػن طػرؼ
الدرؾ الوط يوـ  22يوليو  2111على الساعة اليالية كالنصف بعػد الظهػر عنػد خركجػي
من اظتسجد.
كإثػر اعتقػارل أخػػذشل الػدرؾ الػػوط إذل مقػر سػػك حيػث قػاموا ب ػ"تفتيشػػه" رغػم أ ػػم دل
أم شػيء عنػدم ،مػا عػدا جرائػػد
يكونػوا مصػحوبني بأيػة مػذكرة توقيػف ،غػري أ ػم دل كتػدكا ٌ
قدنتػػة تبػاع يف األكشػػاؾ (اجملاهػػد ،الفرقػػاف ،ل ػ .)Eveilكلقػػد أخػػذكا مػ مبلػ  2782دينػػار
جزائرم كدل يعلنوا عنه.
مث نقلػػوشل إذل فرقػػة ال ػدرؾ الػػوط بعػػني طايػػة .كبعػػد أرب ػع سػػاعات مػػن مك ػوثي داخ ػل
زنزانة ،بدؤكا يف تعذيبػي بشدخاعتم ؽتسحة من خيش (خرقة) يف فمي ،مث أخذكا يصبٌوف فيػه
اظتػػاء اظتخل ػػوط بالصػػابوف كالكح ػػوؿ اظتيتيلػػي ( .)Esprit de selمث ربط ػػوشل عل ػػى كرس ػػي
كض ػ ػربوشل ب ػػاعتراكة عل ػػى بط ػػن رجل ػػي كِّه ػػرم عل ػػى األرض .كبع ػػد م ػػا مارس ػ ػوا ك ػػل أن ػ ػواع
التعذيب ،أرغموشل بالقوة على نزع ثيايب ككبٌلوشل مث أدخلوا عصا يف دبرم.

لقػػد داـ التعػذيب أسػبوعا ككنػػت أشػػعر ب ػ الـ فظيعػػة كلمػػا دخلػػت اظترح ػاض ،كيف آخ ػر
الليػػل جلػػدكشل بأسػػالؾ كهربائي ػة .كع ػ َّذبوشل بالكهربػػاء كاظتػػاء السػػاخن .كنزع ػوا ش ػعر ضتي ػ
مبقراض حو كاف الدـ يسيل من كجهي كمن كل جسدم بغزارة.

الشتم كاإلهانة دل ينقطعا .كنت أيضرب بصفعات كلكمات يف كل جسػدم يػك عػن
الكػ ػػالـ الفػ ػػاحش كالتهديػ ػػدات .ال زلػ ػػت أعػ ػػاشل مػ ػػن ا الـ يف جسػ ػػدم خاصػ ػػة يف دبػ ػػرم
كأصبحت كلما أريد الذهاب إذل اظترحاض يرتاب اطتوؼ.
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 .6..جاللي أوس
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.272 .
اشتػي جػالرل أكس ،متػػزكج كأب ليالثػة أطفػػاؿ .لػدم تكػوين قػػانوشل .اعتيقلػت يف  8أكتػػوبر
 2111عل ػػى الس ػػاعة اليالي ػػة ص ػػباحا يف مق ػػر س ػػك  ،يف  182ح ػ ٌػي ب ػػن عم ػػار ،القب ػػة،
اصتزائر ،من طػرؼ الشػرطة القضػائية لػدائرة بػاب الػوادم ،كذلػك بػدكف مػذكرة ال ىق ٍػبض .كقػد
ضت كل عائل للتنكيد.
تعر ى
متٌ توقيفي بعنف كما ٌ
ج ػػرل حت ػويلي يف اظت ػػرة األكذل إذل ؼتف ػػر الش ػرطة اظترك ػػزم ب ػػاصتزائر قب ػػل أف أينق ػػل إذل فرق ػػة
ػتاربػ ػػة اللصوصػ ػػية بشػ ػػاطوناؼ .مث أيرجعػ ػػت إذل مقػ ػػر الشػ ػػرطة اظتركزيػ ػػة ،مث إذل مرك ػ ػز بػ ػػاب
الوادم .كفيما بعد ميلػت أمػاـ النيابػة العامػة دسػني دام يف يػوـ  7نػوفمو  2111كهكػذا
داـ حجزم االحتياطي  88يوما.
خػػالؿ تلػك الفػ ة كنػػت معػػزكال يف زنزانػػة .كحصػل أف تقاشتػت الزنزانػة الػ حجمهػػا 1
م ان يف  1م ان مع  2إذل  2أشخاص.

يف الف ػ ػ ة مػ ػػا بػ ػػني  8ك 22أكتػ ػػوبر تعٌرضػ ػػت للتع ػ ػذيب يف مركػ ػػز بػ ػػاب ال ػ ػوادم .ككػ ػػاف
التعػػذيب ي ػ اكح بػػني اللكمػػات كالػػرٍكالت عل ػى سػػائر اصتسػػد إذل اطتنػػا باظتػػاء القػػذر كاظت ػواد
األخرل ،اخل.
ً
أم
دم ظتػدة تتجػاكز العشػرين يومػا .كمػا عػدا اظتػاء ،دل أيعػط ٌ
كلقد كضعت األغػالؿ يف يػ ٌ
طعػػاـ خػػالؿ اطتمسػػة أيػػاـ األكذل .كزيػػادة عػن التعػػذيب اصتسػػدم ،فلقػػد تعرضػػت للتعػػذيب
النفس ػػي م ػػن ط ػػرؼ الش ػػرطة القض ػػائية لب ػػاب الػ ػوادم أيػ ػن تأذٌي ػػت م ػػن التنكي ػػل كالش ػػتائم
كالبصاؽ ،كمأل الزنزانة باظتاء ظتنعنا من النوـ.
كإذل غاي ػة يومنػػا هػػذا ،فػػشن موقػػوؼ يف سػػجن اضت ػراش يف القاعػػة  2مكػػرر (")"4 bis
حتت رقم احملضر .22272
اسػػتدراؾ :نسػػيت أف اذكػر أ ٌف بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة كػػانوا يلتضػػركف اجملػػانني – معتػػوهني
كمقملػػني كاللٌعػػاب يسػػيل مػػن أف ػواههم – مػػن مينػػاء اصتزائػػر يف اظتسػػاء ،مث يطلقػػو م
قػػذرين َّ
داخ ػػل قاع ػػة التعػ ػذيب عل ػػى اظتعتىقل ػػني كه ػػم جل ػػوس علػ ػى كراس ػػي كأيػ ػديهم مغلول ػػة خل ػػف
ِّهورهم.

+

ػدخنوف سػػجائرهم كييهيجػػوف ه ػ الء
كك ػاف رج ػاؿ الشػػرطة لتضػػركف تلػػك اظتشػػاهد كهػػم يػ ٌ
اجملانني ليعذبوا اظتعت ىقلني أشد العذاب اصتسدم كالنفسي.
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كما كاف اجملػانني يبصػقوف علػى كجػول اظتعت ىقلػني كيعػانقو م كيقبلػو م كيلعقػو م كلعػافم
يسػيل كيفعلػوف فػػم أشػياء أخػرل ال تيػذكر .كيف األخػري تعطػيهم الشػػرطة هػراكات (قطػع مػػن
خشب) يضربوف فا اظتعت ىقلني اظتكبٌلني على سائر أجسادهم.
كق ػد ك ػػاف رج ػاؿ الش ػػرطة يض ػػحكوف كيطلق ػػوف ص ػراخا هس ػػترييا .لق ػػد ِّنن ػػا أنفس ػػنا يف
كابوس حقيقي.
 .7..عيسى بوخاري
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.212 .
اشتي عيسى بوخارم كعمرم  88سنة .أنا متزكج كأب طتمسة أطفاؿ .اعتقلت مػن طػرؼ
الشرطة السياسية يف  80مايو .2118
متٌ اختطػػايف يف  80مػػايو  2118علػػى السػػاعة التاسػػعة صػػباحا ،عنػػد خركجػػي مػػن بيػ
اظتوجود يف  28شارع أرزقي عوم ديدرة (العاصمة) ،من طرؼ أربعة أشػخاص ٌادعػوا ا ػم
من الشرطة .فهددشل أحدهم بسالحه كأمرشل باتبٌاعه كإالٌ »فػش ٌف أدسل حركػة» مػ ٌ ّعػل مػ ٌ
«رج ػػال ميت ػػا «.فغطٌػ ػوا رأس ػػي بسػ ػ م كرم ػػوشل يف الص ػػندكؽ اطتلف ػػي لس ػػيارة م ػػن ن ػػوع رين ػػو
اكس ػويس ( )Renault Expressبيض ػػاء الل ػػوف .كأم ػػركشل أف أبق ػػى يف هيئ ػػة رك ػػوع كاض ػػعا
جبه ػ علػػى أرضػػية الس ػيارة .دل أفهػػم مػػاذا كػػاف لتػػدث ،فلػػم يق ػ ٌدموا رل أم ػرا بػػالتوقيف كال
أسباب اعتقارل.
كبعد تن ٌقل قصري داـ حوارل ستسة دقائا ،أنزلوشل يف مكاف كرأسػي مغطٌػى ،كأخػذكا مػ ٌ
ػب الػػدين
كػػل كثػػائقي كمػػا أملكػػه مػػن أغػراض شخصػػية ،مث أخػػذت نصػػييب مػػن الشػػتم ،كسػ ٌ
كالكالـ الفاحش الذم ال نتكن كصفه .بعدها رموشل يف مرحاض كربطوا األغالؿ ال توثا
يدم بقبضة اضتنفية ،كأمركشل أف ألتفت إذل اضتائط.
ٌ
لقد بقيت على تلك اضتالة غري اظترلتة طيلة الليل.

كعند الفجر ،شتعت األذاف كصػلٌيت الصػبح يف تلػك الوضػعية بػدكف كضػوء .مثٌ أيخػذت
إذل بيوت من خشب ألخذ اظتعلومات الشخصية كالصور كاعتويػة كالبصػمات اخل .كأيرجعػت
بعدها إذل مكاف االعتقاؿ – اظترحاض – حيث كنا هذل اظترة أربعة أشخاص.
ككجػه
كبعد الزكاؿ ،أخذشل أحد اصتالٌدين إذل قاعة التعذيب ،بعدما ضرب بكل شراسػة ٌ
ػب الػدين كالكػالـ الفػاحش .ككػاف يوجػد يف القاعػة أربعػة
إرل القسط اظتعتاد من كالشػتم كس ٌ
ٌ
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جالديػػن مػػن بيػػنهم مػػالزـ شػػرطة كنػػت قػػد رأيتػػه مػػن قبػػل .لقػػد كػػاف شخص ػا شتينػػا قصػػري
القامػػة ،ككػػاف شػػعرل بػػدأ بػػه الشػػيب .كػػاف يشػػتغل يف دائػػرة بئػػر مػراد رايػػس .فبػػدؤكا يسػػبون
كيش ػػتمون بك ػػل م ػػا ب ػػدا عت ػػم ،مث هػ ػ ٌددكشل ب ػػاظتوت إذا دل أقيػػل عت ػػم ع ػػن أشت ػػاء األش ػػخاص
اظتتٌػ ىهمػػني بقتػػل الشػػرطة .فػػأجبتهم أنػػه لػػيس رل عالقػػة ف ػ الء األشػػخاص كلسػػت أدرم مػػا
سػػبب اعتقػػارل .فبػػدأ أحػػدهم يض ػرب كيقػػوؿ رل أ ٌف الكرسػػي الػػذم كنػػت جالس ػان عليػػه قػػد
أنطا كل الناس» ،فحو عبد الرحيم نطا«.
ً
ػدم كراء
بعد ذلك يكض ي
عت فوؽ مقعد من اإلشتنػت ،كربطػوا رجل ٌػي بسػلك كهربػائي ،كي ٌ
اظتقعػػد بػػاألغالؿ .مث بػػدأ التعػػذيب باطترقػػة .كػػاف أحػػدهم جالسػػا علػػى صػػدرم يفػػرغ اظتػػاء
القػػذر يف فمػػي بينمػػا كػػاف ا خػػر يقفػػز فػػوؽ بط ػ  .كيف نفػػس الوقػػت كػػاف ثالػػث يضػػرب
رجلي بعصا غليظة .لقد داـ هذا العذاب أكيػر مػن نصػف سػاعة .ككنػت أصػرخ مػن األدل،
ٌ
أحس أن سػأفارؽ اضتيػاة بػني ضتظػة كأخػرل ،فقػد كنػت أهػذم كأذكػر بعشػوائية
كنت
كما
ٌ
كل األشتاء ال أعرفها.
كيف اليوـ التارل ،أمركشل أف أقودهم إذل األشخاص الذين ذكرهتم البارحة ،فقلت عتم أشل
ذكرت أشتاءهم صدفة كأ ٌف ه الء األشخاص أبرياء ميلي.

كيف اليػػوـ اليالػػث ،أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػػذيب أيػػن يكسػػر ف ٌكػػي بركلػػة .لقػػد اسػػتطعت أف
أظتح العديد من اظتلتحني من بني اصتالدين .ككنت كل مرة عرضة لفريا جديد...

مث أخ ػػذكشل ه ػػذل اظت ػػرة إذل زنزان ػػة تكػ ػ ٌدس فيه ػػا  27شخص ػػا ،ككن ػػا نن ػػاـ عل ػػى األرض،
كنقضػػي حاجاتنػػا داخػػل سػػطل ،أمػػاـ كػػل النػػاس .ككنػػا من ػػزعجني مػػن اضتػ ٌػراس الػػذين كػػانوا
يضربوننا كيشػتموننا بػدكف انقطػاع .كػاف كػل الػذين اعتيقلػوا تبػدك علػيهم آثػار التعػذيب مػن
كسػػور ،كحػػركؽ ،كإعاقػػات ،كبتػػور ،كخصػػي .لقػػد التقيػػت بنػػور الػػدين ميهػػويب ،الػػذم كػػاف
ػتتجػػزان منػػذ سػػتة أشػػهر ،ككػػاف ِّهػػرل ؽتزقػػا دتامػػا ،ككػػل جسػػدل مضػػركبان كمقطعػان بالكالليػػب.
ػويف إثػػر الػػنقن يف التغذيػػة
كلقػػد مػػات اثنػػاف مػػن بيننػػا .أحػػدقتا عسػػكرم ،ف ٌكػػه مكسػػر ،تػ ٌ
كعدـ العالج ،كالياشل أيحرؽ بالشفاطة فمات بعدها بأياـ قليلة.
لقد مكيت يف ذلك اظتكاف اظتلعوف ظتدة  20يوما .كػاف كابوسػا حقيقيػا ،شػيئان ال نتكػن
كصفه.

+
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كيف  7يوليػػو  ،2118أم بعػػد أربعػػني يوم ػا مػػن اعتقػػارل ،جػػاءشل أحػػد اضت ػراس اظتليمػػني
ليأخػػذشل مػػن زن ػزان قػػائال» :تعػػاؿ لػ ل الطػػاغوت يػػا ابػػن اضتركػػي  «.لقػػد كػػاف أيب ػتكومػػا
ػت إذل عمليػػة
كتعرضػ ي
عليػػه باإلعػػداـ أثنػػاء حػػرب التحريػػر! أخػػذكشل إذف إذل قاعػػة التعػػذيبٌ ،
اطترقة ظتدة ساعة .مث يكضع ملقط من حديد على أذشل كأخضعوشل لعدة شػحنات كهربائيػة.
كسرت رل ثالثة أضالع كفقدت إثر ذلك الوعي .مث يرميت من جديد يف زنػزان  .لقػد
كقد ٌ
تبٌولت يف ثيايب ،ككنت مبلال ،كاف جسدم كله ي ظت .
مث أتػػاشل قائ ػػدهم ،الػػذم يس ػػمونه عمػػر .فق ػػاؿ رل» :أن ػػت طلي ػػا كإ ػػم س ػػيقودكنك إذل
ػرد علػي» :إف الدكلػػة هػي الػ احتجزتػػك
اطتػارج «.فطلبػػت شػهادة تويػػر مػن أجػػل عملػي .فػ ٌ
كهي ال ستشغٌلك « .فوضعونا يف شاحنة صغرية من نوع بيجو ( 202 )Peugeotبيضاء
اللوف ،أنا كأربعة أشخاص معي ،كرمونا يف غابة العشور (قرب العاصمة) بػدكف نقػود .كمػن
هناؾ ذهبت إذل منػزرل.

لكػن مشػػاكلي دل تنتػه ،أل ٌف مسػتخدمي رفػػض إعػػادم إذل كِّيفػ إذا دل أبػٌػرر غيػػايب الػػذم
فتوجهت إذل ؼتفر الشػرطة دػ ٌي كولػوف فػواركؿ ( )Voirol Colonneكمػا
فاؽ األربعني يوماٌ .
نصػػحوشل عنػػد خركجػػي مػػن مركػػز التعػػذيب .فقوبلػػت بالسػػب كالشػػتم كالتهديػػد باالعتقػػاؿ يف
احملتشػػدات اظتوجػػودة يف اصتنػػوب إذا دتاديػػت يف طلػػب شػػهادة تويػػر .فػػذهبت إذل ؼتفػػر شػػرطة
رد عل ػ ٌػي أح ػػد الش ػػرطة» :أن ػػتم أكص ػػلتم ال ػػبالد إذل ه ػػذا اطت ػ ػراب ،مث
القول ػػف ( ،)Golfأي ػػن ٌ
تبحيوف عن العمل على الذين اعتقلوؾ أف يعطوؾ تويرا«.

ػدم
حاليا ،أنا متزكج كرل ستسة أطفاؿ ،أجد نفسي على ىكشك الفصػل عػن العمػل ،كل ٌ
ثالثة أضالع مكسورة ،كطبلتا أذشلٌ ميقوبتاف ،كأعاشل من آثار نفسية كمعنوية عميقة.
ما بقي رل فعله
أحت ٌدث إذل كل الناس!
 .8..أحمد محفوظ ساري
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.218 .
اشتػػي أزتػػد ػتفػػوظ سػػارم .أنػػا أسػػتاذ يف طػػب األطفػػاؿ مبستشػػفى باينػػاـ ،يف اصتزائػػر .أدرل
فذل الشهادة من سجن اضتراش يف  22يوليو .2118
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لقػػد أكقفػػت يف  1مػػايو  ،2118مبقػػر عملػػي يف مستشػػفى باينػػاـ عنػػدما كنػػت أيجػػرم
فحوصا ظترضى القلب يف القطاع اطتاص باألطفاؿ.
حينه ػػا تل ٌقي ػػت مكاظت ػػة هاتفي ػػة م ػػن مديري ػػة اظتستش ػػفى تفي ػػد أن ػ مس ػػتدعى إذل مكت ػػب
زم مػدشل أخػواشل أشل يف حالػة توقيػف كأنػه
اظتدير .كهنالك استقبلت من طرؼ شرطيني يف ٌ
»مبجرد أية حركة غري مناسبة« سأكوف »رجال ميتػا «.هػذل كلمػاهتم حرفيػان .كبعػد مػا فتٌشػوشل
مي ،أمػػركشل أف أتػػبعهم .كأخػػذكشل إذل سػػيارة مػػن نػػوع بيجػػو
مػػن قمػػة رأسػػي إذل أستػػن قػ ىػد ٌ
( 202 )Peugeotأي ػ ػ ػ ػ ػػن ك ػ ػ ػ ػ ػػاف ينتظ ػ ػ ػ ػ ػػرشل اثن ػ ػ ػ ػ ػػاف آخػ ػ ػ ػ ػ ػراف ،مسػ ػ ػ ػ ػ ػلٌ ىحني بكالش ػ ػ ػ ػ ػػنكوؼ
( .)Kalashnikovكانت الساعة العاشرة تقريبان.
بعد ذلك أخذكشل إذل ؼتفر الشرطة بكافينياؾ (العاصمة) .كهناؾ يسػلمت إذل رهػط مػن
مفتشي الشرطة الذين استقبلوشل بالسب كالكػالـ الفػاحش القػذر ،كا الػت عل ٌػي اللكمػات
من كل جانب .كبعد استنطاؽ قصري ،يزتلػت إذل زنزانػة كػاف فيهػا عشػرة أشػخاص آخػرين،
جراح ،كهو الدكتور حساـ الدين بن ع ٌدة ككػذا طالػب يف الطػب اًشتػه
من بينهم صديا رل ٌ
هشاـ الساسي.

كحوارل الساعة اليانية ليالن" ،اسػتيقبلت" مػن طػرؼ شػخن مشػ كـ غلػيظ كقصػري ككقػح
ككاف مقنعان .أمرشل بوضع قناع مبلل ككسػخ علػى رأسػي مث أخػذكشل إذل قاعػة اسػتقبلت فيهػا
باللكمػػات .مث يربطػػت علػػى مقعػػد ،ال ػ ًرجلىني مربػػوطتني دبػػل كاليػػدين مغلػػولتني حتػػت اظتقعػػد
كالرأس مشدكد من اصتبهة.
ػب ،ككنػػت أحػػس أ ٌف كتفػػي اـتلعػػت عػػن جس ػػدم.
تعرضػػت لػػنفس أسػػلوب السػ ٌ
لقػػد ٌ
كبعدما "جهزكشل" (نصبوشل) بدأ التحقيػا .فسػ ٌد أحػد اصتالٌديػن منخػرم ،كا خػر كػاف يبلػع
يسمى بعملية اطترقة .ككػرركا العمليػة إذل أف تعبػوا .كيف
رل اظتاء القذر بدكف انقطاع .هذا ما ٌ
األخري كانت بط منتفخة كالضفدعة ،كأخذت أتقيَّأ.
مث صػػبٌوا علػ ٌػي اظتػػاء البػػارد ،مػػن الػرأس إذل الػػرجلني كبقيػػت هنػػاؾ فػػوؽ اظتقعػػد ظتػػدة ثػػالث
ساعات .مث أخذت قسطا من اصتىلد.

دل أنقطع عن الصراخ من شػدة ا الـ .لقػد رتػدت ،كعنػد الفجػر يرميػت داخػل زنػزان .
كأخػوشل اضتػارس أنػه سػيكوف مػػن نصػييب حصػن أخػرل .لقػػد أصػاب الرعػب كاعتلػع لكػػوشل
ػأتعرض لػػنفس التعػػذيب ،لقػػد كنػػت فريسػػة للتعػػذيب النفسػػي طيلػػة النهػػار ،عنػػدما كنػػت
سػ ٌ
أف ٌكر يف ما كاف ينتظرشل .دل استطع األكل أك الشرب أك النوـ.

+
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ػت إذل صػػورة
كيف الليل ػة اليانيػػة ،أيقظ ػ نفػػس الشػػخن القبػػيح ،كلكػػن هػػذل اظتػ ٌػرة تعرضػ ي
مركعػػة إضػػافةن إذل التقنيػػات الػ مارسػػوها البارحػػة .فبعػػدما كاجهػػت تعػػذيبان فظيعػان علػػى فتػػط
الليلػػة السػػابقة ،صػ َّػوبوا مسدس ػان إذل رأسػػي كبػػدؤكا يش ػغٌلونه .قػػالوا رل» :إذا دل تى ػبيح بشػػيء،
سنفجر رأسك برصاصة«.
تعرضػػت إذل حصػػتني أخ ػريني مػػن التعػػذيب .كبعػػد هػػذا اصتحػػيم ،أخػػذكشل إذل
كبعػػدها ٌ
اظتخفػػر اظتركػػزم للشػػرطة مػػن أجػػل التسػػجيل كالصػػور كالبصػػمات ككػػأن غتػػرـ .كلقػػد قضػػيت
يوما كامال يف ذلك اظتخفر.
كيف ي ػػوـ الس ػػبت ص ػػباحا ،يزتل ػػت إذل "قاض ػػي" التحقي ػػا .فهػ ػ ٌددشل بشرج ػػاعي إذل ؼتف ػػر
شرطة كافينياؾ إذا دل أقل له اضتقيقة؛ اضتقيقة كما يراها هو.
كبع ػػد اس ػػتنطاؽ كجي ػػز ،أيص ػ ًػدر أم ػ هػر دبس ػػي كأكدع ػػت يف س ػػجن اضتػ ػراش ،يف  7م ػػايو
أحرر فيه هذل الشهادة.
 ،2118ألبقى إذل هذا اليوـ الذم ٌ
ال ػػتٌهم الػ ػ أيلص ػػقت يب ه ػػي :أنػ ػ س ػ ػلٌمت رس ػػالة توص ػػية لطال ػػب يف الط ػػب ،هش ػػاـ
الساس ػػي ،كهػ ػػو قريػ ػػب ألحػ ػػد ج ػ ػرياشل ،لغػ ػػرض فحصػ ػػه يف جراحػ ػػة العظػ ػػاـ عنػ ػػد صػ ػػديقي
كتلميػػذم سػػابقا ،الػػدكتور بػػن عػػدة يف مستشػػفى سػػليم زمػػريرل .كلقػػد سػػلمت تلػػك الرسػػالة
كعادم ميل ما أفعله للجرياف كاألصدقاء من أجل أف أسهل عتم الدخوؿ إذل اظتستشفى.
كػػذلك ،فػػش ٌف كػػل االع افػػات اظتػػذكورة يف ػتضػػر الشػػرطة انتيزعػػت مػ عنػػوة كزيػػادة علػػى
ذلك فش ٌف ذلك احملضر قد يكقٌع حتت التهديدات كعينام معصوبتاف.

كأخػ ػريا أري ػػد أف أش ػػري إذل أن ػػه خ ػػالؿ فػ ػ ة احتج ػػازم يف كافني ػػاؾ ،م ػػات ش ػػاب حت ػػت
التعذيب يبل من العمر  12سنة من سطاكارل (بوالية تيبازة) .فقد كاف لتتضػر ظتػدة يػومني
مث مات يوـ اليالثاء.

ملحا :لقد أيطلا سراح الدكتور سارم يوـ  12أكتوبر  2118بعد ما ٌبرأته ػتكمة
اصتزائر االستينائية كذلك بعد اثٍ عشر يوما من التعذيب كستة أشهر من االعتقاؿ
يف سجن اضتراش.
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« .9..محمد» من حي سالم باي
اظتصدر :ركبرت فيسك ،اإلندبندنت ( ،)The Independentلندف 2 ،فواير .2112
( Robert

إماـ شاب كنشط ،رفض أف يعطي اشته اضتقيقي ،لت ٌدث ركبرت فيسك
 )Fiskيف اصتزائر العاصمة عن أشهر اظتعانات كالكوابيس ال قضاها يف زنزانات
الشرطة اصتزائرية.

ػدعى .كلػو عػانيتم مػا عانػال خػالؿ األشػهر األربعػة
نادكل باسم ػتمد .هكذا اختػار أف يي ى
األخرية لغػ ٌريمت اشتكم ميله .إنه يصف كيف أير ًغم على شرب ماء اصتافيػل ()Eau de Javel
ض ػ ًرب ض ػربا يموحػػا بعص ػا كهربائيػػة الذع ػة أعتبػػت س ػاقيه دػػركؽ بالغػػة،
حػػو تقيػػأ ،ككيػػف ي
ً
أسه يف ميال اجملارم العفنة إذل حد االختناؽ.
ككيف أيدخل ر ي
كقػػاؿ أيضػػا» :عن ػدما رفػػض ص ػديا رل أف يػػتكلم حتػػت التعػػذيب أخػػذت الش ػرطة أمػػه
العجػ ػوز البالغػ ػة م ػػن العم ػػر  22س ػػنة .لق ػػد رأيته ػػا عن ػػدما أخرجوه ػػا بع ػػد ذل ػػك م ػػن غرف ػػة
التعػذيب .كانػت عاريػة دتامػا ككػاف جسػمها يمغطٌػى بالػدـ ،لكنهػا التفتػت إلينػا كقالػت" :يػا
شباب دتسكوا باضتا كقاكموا!"«
ٌ
ليس مػ ً
ذهال إذف أف يبكػي ػتمػد كهػو يػركم هػذل األحػداث .إ ٌف الضػوء الػذم يػأم مػن
ي
ً
النافػػدة يضػيء كجهػػه البػػاكي .لقػػد أيطلػا سػراحه مػػن سػػجن سػػركاجي منػػذ ثالثػػة أيػػاـ .إنػػه
شػػاب يف التاسػػعة عشػػر مػػن العمػػر لكنػه يػػتكلم كالػػذم بلػ مػػن الكػػو ًعتًيٌػػا .يقػػوؿ» :إنن ػػي
ً
ت
فخور بنفسي كأزتد اهلل الذم امتحننػي مبيل هذا االبتالء «.لكنػه خػالؿ حدييػه كلٌػه بىقػػيى ٍ
عينال ػت ٌدقتني إذل األرض أك إذل الطاكلة النتحاسػية الػ كانػت أمامػه ،كأنػه سػجني ،كالػذم
ضعيف ،كالذم خاف أخال .ألنه يف اضتقيقة ذاؾ ما فعل.
ى
العقيػ ػد سػ ػليم سػ ػعدم ،كزي ػػر الداخلي ػػة اصتزائ ػػرم ،يق ػػوؿ أن ػػه طل ػػب حتقيق ػػات بع ػػد ك ػػل
شػكول قيػدمت حػػوؿ موضػػوع التعػػذيب .فلػػو صػ ٌدقتم ػتمػػدا – كجركحػػه كأسػػنانه اظتقلوعػػة
كحركقه كلها تدعوكم إذل تصديقه – لعلمتم أ ٌف أماـ العقيد سعدم مهمػة صػعبة جػدا .إنػه
ظتػػن الصػػعب حق ػا أف يمتفػػي أحػػد مػػا كقػػع حملمػػد بعػػد أف دخػػل ثالثػػوف مػػن رجػػاؿ الشػػرطة
مليٌمػػني بيتػػه عيٍنػػوة يف حػػي س ػادل بػػام ( )Salembierبػػاصتزائر العاصػػمة ،يف حػػدكد السػػاعة
عصػبوا عينيػه ،ألقػول يف
اليانية صباحا يف اليوـ العاشر من أكتوبر من سنة  .2118بعد أف ٌ
شػػاحنة كأخػػذكل إذل مدرس ػة الشػػرطة الواقعػػة د ػي ش ػاطوناؼ :أسػػابيع مػػن التعػػذيب تلته ػا
أشهر من العزلة كالسجن يف ِّالـ دامس.
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إ ٌف ػتمػدا ال يمتفػي يميولىػه اإلسػالمية .فقػد كػاف خطيبػا يف مسػجد بػاصتزائر العاصػمة بعػػد
أف كػاف طالبػػا يف مدرسػػة قرآنيػػة .كرغػػم أنػػه دل يػػذكر ذلػػك فمػػن شػػبه اظت كػػد أنػػه مػػن أنصػػار
اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنق ػاذ .ه ػذل األخػػرية تيعػػارض اضتكومػػة اصتزائريػػة بعن ػف منػػذ أف أقػػدمت
اضتكومػػة قبػػل سػػنتني علػػى إلغػػاء االنتخابػػات الػ كانػػت اصتبهػػة اإلسػػالمية علػػى كشػػك أف
تفوز فا .رغم ذلك يستحيل توير ما حدث من بعد.
يف مدرسة الشرطة مبنطقة األبيار ،يقوؿ ػتمد أنه أ ًيخذ إذل قبو يف أعماؽ األرض – رمبا
كػػاف ذلػػك يف الػػدكر الرابػػع حتػػت سػػطح األرض .هنػػاؾ كتػػد اظتػػرء نفسػػه أمػػاـ سلسػػلة مػػن
الزنزانػػات ذات ال ػود القػػارص ،علػػى حػػد قولػػه» .كانػػت تلػػك الزنزان ػات ص ػغرية جػػدا .أمػػا
جدراف الزنزانة ال دخلت فيها فكانت ملطخة بالدماء ،ككانت فيها مصابيح تضيء بقػوة
كػػادت تػػذهب ببصػػرم .ككػػاف بشمكػػاشل شتػػاع صػراخ قػػادـ مػػن الغػػرؼ اجملػػاكرة ففهمػػت أنػ
كنت يف قاعة التعذيب .ككاف بتلك الزنزانة  27رجاال تقريبا .بدؤكا بتجريدم مػن الييػاب،
مث نزع ػوا العص ػابة ع ػن عي ػ  ،لكػػن ك ػل رج ػاؿ الش ػرطة كػػانوا مليٌمػػني .كػػاف بعضػػهم يػػتكلٌم
بلهجة منطقة قسنطينة كالبعض ا خر يػتكلم بلهجػة منطقػة كهػراف ،لكػن آخػرين كػانوا مػن
العاصمة .سألوشل عن اظتكاف الذم أخفيت فيه األسلحة ،فأجبت أننػي دل أكن أعلػم شػيئا
عن ذلك«.
»فأخػػذكشل إذل كسػػط القاعػػة حيػػث يوج ػد مك ػاف للتبػ ٌػوؿ مصػػنوع م ػن حج ػػر .مث نزع ػوا
ػت مػن
الغطػػاء الػػذم كػػاف متفػػي حفػػرة مسػػتنقعات كبػػرية فػػدفعوا برأسػػي داخلهػػا حػػو اختنقػ ي
تلػك القػػاذكرات .كاصػػلت نفػػي أف تكػػوف رل أيػػة عالقػػة باألسػػلحة .بعػػد ذلػػك ربطػػوشل دبػػل
غلػػيظ إذل مقعػد مػن إشتنػػت يف أحػػد أركػاف القاعػػة .عنػػد ذلػػك قرصػوا أنفػػي كػػي أفػتح فمػي
فأدخلوا خرقة فيها ماء جافيل كعصركها داخل فمي .ك ٌػرركا تلػك العمليػة عػدة مػرات حػو
امتأل بطنػي مباء الكلوريكس ،فضربوشل بركالت يف البطن حو تقيٌأت«.

»إ م فعلوا أشياء فظيعة! لقد استعملوا لصاقان من نوع خاص فس تدكا به فتحة الدبر فلم
أسػتطع أف أقضػي حػاج  .بعػػد ذلػك أتىػوا مبسػ ٌدس كهربػائي فلمػا أطلقػػوا النػار علػى جلػػدم
أحسسػػت بصػػدمة كهربائيػػة عنيفػػة أحػػرقت إذل الدرجػػة اليانيػػة أك الياليػػة ح ػػو اقتلػػع جل ػد
رجلي«.
ٌ
نػػزع ػتمػػد نعالػػه الزرقػػاء ككشػػف لنػػا عػػن رجليػػه .كانػػت اضتػػركؽ ال ت ػزاؿ ِّػػاهرة بوضػػوح
بع ػد مػػركر ثالث ػة أشػػهر ،ككػػاف قطػػر كػػل كاحػػدة منهػػا ثػػالث سنػتمت ػرات .كانػػت العالم ػات
على بشرته زرقاء داكنة على اصفرار كختتلف دتاما عن بشرة باقي اصتسد.
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التعذيب كالضحايا

»عنػػدما رأكا أنن ػػي كن ػت أرفػػض الكػػالـ هػػددكشل بشحضػػار زكج ػ كتعػػذيبها .لقػػد فعل ػوا
ذلك لرجاؿ آخرين .كاف أحد ه الء سيد أزتد شبلة ،شاب من حي بٌراقي .لقد أحضػركا
زكجتػػه أمامػػه ،مثٌ أخػذكها كع ػ ٌذبوها .كعلػػم فيم ػا بعػػد أ ػػم اغتصػػبوها .كػػاف ػتطٌمػػا نفسػػيٌا.
عنػػدما لقيتػػه قػػاؿ رل أ ػػا ماتػػت مػػن ج ػٌراء مػػا فعل ػوا فػػا .دل يكتف ػوا بػػذلك بػػل أحضػػركا ٌأم ػه
كع ػ ػ ٌذبوها مثٌ اغتصػ ػػبوها دضػ ػػورل .بعػ ػػد ذل ػ ػك حكمػ ػػت احملكم ػ ػػة عل ػ ػى سػ ػػيد أزت ػ ػػد ش ػ ػبله
باإلعداـ«.
بعد ذتانية أياـ قضاها ػتمد بشاطوناؼ ،نقل إذل أحد مراكز الشػرطة باظتدنيٌػة كمنهػا إذل
اظتركز الرئيسػي للشػرطة الػذم يقابػل شػركة الطػرياف الفرنسػية بػنهج عمػريكش .هنػاؾ أ ًيخػ ىذ إذل
شػػبكة أخػػرل مػػن قاعػػات التعػػذيب الواقعػػة حت ػت األرض .يقػػوؿ» :ب ػدؤكا باتٌػ ػهامي بشلقػػاء
خطػػب حتريضػػية يف اظتسػػجد كانتقػػاد اضتكومػػة يف خطػػيب .بع ػد ذلػػك أت ػوا برجػػاؿ آخ ػرين إذل
تلك القاعة كعذبوهم أماـ اصتميػع .كنٌػا نسػمع نسػاءن كرجػاال آخػرين يصػرخوف مػن زنزانػات
غتاكرة«.
م خلػػف ِّه ػرم
»خػػالؿ حصػػة التعػػذيب األخػػرية بػػاظتركز الرئيسػػي للش ػػرطة ،ربط ػوا ي ػد ٌ
ػجوا رأسػػي ًْىٍب ًطػ ًػه علػػى األرض .ق ػاـ أحػػد الس ػ ٌجانني بعػػد
كش ػ ٌدكا الوثػػاؽ علػػى رجل ػ ٌي مث شػ ٌ
الشم – كسقطت أسناشل«.
ذلك برفس رأسي ٌ
حو انكسر أنفي – ففقدت معه ٌ
حاسة ٌ

ػك ػتمػػد األعلػػى» .لقػػد ع ػ ٌذبوشل عػػذابا
كػػاف يظهػػر جليٌػا أ ٌف ع ػ ٌدة أسػػناف ناقصػػة مػػن فػ ٌ
ػت عتػػم أ ٌف
شػػنيعا جعل ػ أشػػهد أ ٌف أخ ػي كػػاف عض ػوا يف اظتقاكم ػة .كلى َّمػػا أحضػػركل أمػػامي قيلػ ي
كالمي دل يكن صحيحا لكنٌهم كسركا أضلعه .بكى أخي مثٌ قاؿ رل" :ساػتك اهلل"«.
ػس ػتمػػد أنػػه ػتطٌػػم نفسػػيٌا .كبعػػد مػػركر ثالثػػة كعش ػرين يومػػا مػػن
عنػػد هػػذا الكػػالـ أحػ ٌ
العذاب كقٌع كثيقة يع ؼ فيها أنه كاف كتمػع أدكيػة كأسػلحة لصػاحل "اظتقاكمػة" .لقػد احػت ٌج
أم خيار سول توقيع الوثيقة.
أماـ القاضي لكونه دل يكن لديه ٌ

+

ػتمػػد» :عل ػيكم أف تفهم ػوا أنٌن ػػي رأيػػت أناسػػا نتوتػػوف حتػػت التعػػذيب .لقػػد
مثٌ يض ػيف ٌ
بت يف زنزان ػػة عيل ػ ػا فيه ػػا رج ػػاؿ يف الس ػ ػقف مػ ػن أغالعت ػػم .ك ػػانوا منهك ػػني م ػػن ش ػ ػ ٌدة
عي ػػذ ي
التعذيب .كرأيت ىرجلني ماتا معلٌ ىق ٍني .كما أنٌنػي رأيػت أجسػاد ثالثػة آخػرين مػاتوا مػن جػٌراء
تعػػذيبهم جبهػػاز نفػػث النٌػػار [شػػاليمو] .كعلمػػت كػػذلك مػػن سػػجني ؾتػػى مػػن التعػػذيب عػن
حالة إماـ خطيب منطقة بومرداس (يف ضواحي العاصمة) ،ػت ٌمد أرزقػي حوميػل ،رجػل مػن
منطقػػة القبائػػل ،الػػذم قلعػوا عينيػػه كهػػو حػ ٌػي مث تركػػول ليمػػوت يف قاعػػة التعػػذيب .بعػػد ذلػػك
كتبت الصحافة اصتزائرية أنٌه إرهايب قيتًل يف اشتباؾ مع الشرطة«.
ٌ
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ػك أ ٌف هػػذل األيٌػػاـ األخػػرية أصػػبحت خطػػرية بالنسػػبة للشػػرطة ميلمػػا هػػي خطػػرية
ال شػ ٌ
بالنسػبة للمسػػجونني .البارحػػة ،عنونػت صػػحيفة اجملاهػػد اليوميػة يف صػػفحتها األكذل» :سػبعة
إره ػػابيني قيتًل ػ ػوا يف اش ػػتباؾ مس ػ ػلٌح م ػ ػع الش ػػرطة ... «.إف ك ػػاف ص ػػحيحان أ ػػم م ػ ػاتوا ف ػػذل
الطريقة!
 .10..عبد القادر جرموني
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.222 .
اشتي عبد القادر جرموشل .أدرل فذل الشهادة من حبس اضتراش ،زنزانة رقػم  80880قاعػة
 ،2يوـ  10مارس .2112
السػػبت  27ديسػػمو  ،2118كانػػت السػػاعة السادسػػة صػػباحا عنػػدما هارتػػت عصػػابة
من الدرؾ مسك  .بعػد كابػل مػن الشػتم كالتفتػيش الػدقيا ،أكقفػوشل كأخػذكشل إذل فرقػة درؾ
السحاكلة.
هناؾ رموشل يف زنزانة فا إخوة آخركف تيركت فيها حو الساعة اليالية بعد الظهر .بعدها
ّمع الدرؾ الػوط بشػراقة (ضػاحية العاصػمة) مػع معت ىقلػني آخػرين ،حيػث بقينػا
نيقلت إذل ٌ
مدة ذتانية أياـ يف زنزانة ضيقة بدكف هتوية .كنا نناـ على أرض باردة بدكف غطاء.
يف اليػػوـ التاسػػع ،عصػػبوا أعيننػػا كقيٌػػدكا أيػػدينا لتحويلنػػا إذل فرقػػة درؾ بابػػا حسػػن بواليػػة
تيبازة.
هنػػاؾ اسػػتيقبلنا باللكمػػات كالػػركالت ،مث أيلقػػي بنػػا يف زنزانػػة كأيػػدينا مكبٌلػػة كراء ِّهورنػػا.
كانػػت هػػذل الزنزانػػة ضػػيقة كبػػاردة كبػػدكف هتويػػة كتطلػػا رائحػػة مقػػززة أل ٌف اظتسػػاجني يقضػػوف
حػػاجتهم يف اظتكػػاف نفسػػه ،النعػػداـ بيػػت اطتػػالء .بقينػػا ستسػػة أيػػاـ لالسػػتنطاؽ ،ثالثػػة أيػػاـ
منها دكف أكل كال شرب.
مغمػػض العينػػني ،حتػػت كابػػل مػػن اللكمػػات.
أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػذيب ،مقيَّػػد اليػػدين ك َّ
كػػانوا يريػػدكف شتػػاع الػػذم يريدكنػػه ،حسػػب السػػيناريو الػػذم دبػٌػركل يمسػػبقان .أجػػوب كانػػت
موجهة حسػب مقاصػدهم .كانػت اللكمػات كالػركالت تتسػاقط عل ٌػي مػن كػل االّاهػات.
يدم مقيدتني.
دل أستطع تفاديها أل ٌف عي ٌ كانتا ىم ٍعصوبتني ك ٌ
كيف اليوـ الرابع ،رجعوا لتعذييب من جديد .تكبٌدت ألواف فظيعة من التعذيب تتنوع مػن
اطترقة إذل ال ىق ٍرع بالعصا .كنت أنػزؼ مػن كػل مكػاف كأيغمػي عل ٌػي عػدة مػرات .ككنػت أجػد
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نفسػػي مػػبلال باظتػػاء كلمػػا أفقػػت .كأمػػاـ هػػذل الوحشػػية تي ٌقنػػت أنػػه ال غتػػاؿ للصػػمود أمػػامهم
أل ٌف األمر يتعلا بصعاليك كغتانني منطقهم الوحيد هو القوة اضتيوانية.

كمػػن مثَّ كلتفػػادم التعػػذيب "كافق ػت" علػػى كػػل مػػا يريػػدكف ك"اع فػػت" بكػػل األعمػػاؿ
اظتنسوبة إرل.

اسػػتيقظنا يف الليػػل داخػػل الزنزانػػة جػراء صػراخ الػػدركيني الػػذين اقتحمػوا حبسػػنا مػػع كابػػل
مػ ػػن الشػ ػػتم كالضػ ػػرب ،كهػ ػػذا تقريبػ ػػا ظت ػ ػدة سػ ػػاعة .كهػ ػػددكنا كػ ػػذلك بأسػ ػػلحتهم كباإلتيػ ػػاف
بزكجاتنا .مث كبٌلوا أيدينا كأرجلنا.

كحولونػػا إذل فرقػػة درؾ عػػني البنيػػاف (كاليػػة تيبػػازة) أيػػن
كيف اليػػوـ اطتػػامس ،عصػػبوا أعيننػػا ٌ
قاموا بتجويعنا كحرماننا من األكل .رمونا داخل زنزانػة مربعػة (مػ ين علػى مػرتني) علمػان أننػا
كنا ستسة عشر شخصػان مكبٌلػني زكجػان زكجػان .بقينػا يف هػذل الزنزانػة مصػفدين فػذل الطريقػة
مػػدة ذتانيػػة عشػػر يومػان .كنػػا ننػػاـ بالتػػداكؿ ،يف كػػل مػػرة ينػػاـ أربعػػة أشػػخاص ظتػػدة سػػاعة ،مث
جران.
يليهم أربعة آخركف ى
كهلي ٌم ٌ
كنا نقضي حوائجنا يف الزنزانة ذاهتا ،مكبٌلني إذل رفقائنا يف النكبة.
ميلنا أماـ القاضي يوـ  27يناير  2112كرجاؿ الػدرؾ يهػددكننا بػاظتوت يف حالػة اختػاذ
القاضي قرار إطالؽ سراحنا.

 .11..نور الدين لمجادني
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.282 .
اشتػػي نػػور الػػدين جملػػداشل .أنػػا طبيػػب كمكلٌػػف بونػػامج الوقايػػة يف كزارة الصػػحة .أيدرل ف ػذا
التقرير من اضتراش يوـ  1أغسطس .2112
لقد اعتقلت يػوـ  28مػايو  2112يف اصتزائػر .كاحتي ًجػزت يف مقػرات الشػرطة السياسػية
ظتػػدة سػػتني يومػا .كقػػد ميلػػت يف  28يوليػػو  2112أمػػاـ قاضػػي التحقيػػا باحملكمػػة اطتاصػػة
إرل اي ػة
بػػاصتزائر .ككػػدت أف أكػػوف مسػػركران بال ػذهاب إذل السػػجن أل ٌف ذل ػك كػػاف بالنسػػبة ٌ
الكابوس الذم داـ شهرين يوما بيوـ.

+

ففػ ػ ػػي  28مػ ػ ػػايو  ،2112كاسػ ػ ػػتجابة الس ػ ػ ػتدعاء مػ ػ ػػن طػ ػ ػػرؼ الفرقػ ػ ػػة السػ ػ ػػابعة لقمػ ػ ػػع
مت إذل ؼتفػػر الشػػرطة اظتركزيػػة بشػػارع عمػػريكش حيػػث احتيجػػزت كعػػذبت
اللصوصػػية ،تق ػ ٌد ي
بػػدكف سػػبب ِّػػاهر .إ ٌف التعػػذيب نتػػارس هنػػاؾ بص ػفة منظٌمػػة مػػن أج ػل انت ػزاع االع افػػات
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بػ ػػالقوة .كيس ػ ػتمر التعػ ػػذيب إذل أف متتلػ ػػا اظتعػ ػ َّػذب سػ ػػيناريو مػ ػػوحى نوعػ ػػا مػ ػػا م ػ ػػن طػ ػػرؼ
اصتالدين ،أك أف يقاكـ اظت َّ
عذب كيصو حو اظتوت أحيانا.
ػدم
تعرض ػػت إذل عػ ػذاب اطترق ػػة بع ػػد األس ػػئلة األكذل م ػػن االس ػػتنطاؽ .ف يربط ػػت ي ػ ٌ
لق ػػد ٌ
كربطػ ػت ف ػػوؽ مقع ػػد م ػػن خش ػػب بسػ ػلك حدي ػػدم ،مث يك ٌمم ػػت
بػ ػاألغالؿ خل ػػف ِّه ػػرم ي
بقميص ػي الػػداخلي ،مث غرغػػرت رل كمي ػة كبػػرية مػػن اظت ػاء .كخػػالؿ تلػػك اظتعانػػاة البشػػعة ال ػ
لي ضربات باعتراكة على رأسي كرجلي ،ككاف أحد
ٌ
استمرت حوارل ساعتني ،كانت تنهاؿ ع ٌ
اصتالٌديػن كتتػذب األغػػالؿ بواسػطة عصػػا .كانػت رجػالم منتفختػني بػاألكراـ ،كلقػد تقيػػأت
عػػدة م ػرات ،ككان ػت بط ػ منتفخػػة ميػػل القربػػة غػػري أ ٌف تل ػك ا الـ ال ػ ع ٌمػػت جسػػدم دل
تكن إالٌ اظترحلة األكذل.
إف اظتع َّػذب ،مػػن أجػل أف يتجنٌػب التعػػذيب ،يضػطر إذل اصػػطناع سػيناريو متناسػ وػا نوعػػا
ما يتورط فيه كال يستطيع أف مترج عنه خوفا أف يكرر له التعذيب مرة أخرل ؽتا ي ً
نشػأي دائػرة
ي
ٌ
ٌ
مفرغػػة حقيقيػػة ألن ػه بعػػد تلػػك "االع اف ػات العفويػػة األكذل" ،يتوقػػف االسػػتنطاؽ لع ػدة أيػػاـ
كلكن تبقى التهديدات بالقتل كاضتجز الال ائي.
تعرضػػت عتػػا تػ اكح بػػني فقػػداف حساسػػية اصتلػػد علػػى
إ ٌف ا ثػػار اصتسػػدية للضػربات الػ ٌ
كجػركح كأكجػاع بسػبب الكسػػور .إ ٌف
مسػػتول اليػػدين بسػػبب األغػػالؿ اظتشػػدكدة ،إذل نزيػػف ي
اظتوجه ػػة إذل عيػ ػ ٌ تس ػػببت يف آالـ عيني ػػة كاـتف ػػاض يف الرؤيػ ػة كرع ػػاؼ كج ػػركح
اللكم ػػات ٌ
متع ػددة .لق ػػد تعرض ػػت ك ػػذلك إذل آالـ يف ض ػػلعي األيس ػػر بس ػػبب ال ػػركالت ال ػ يس ػلطت
عل َّي ،ؽتا أعاق عن التنفس ،كذلك ظتدة ّاكزت الشهر.
كيف زنزانػػات اظتخفػػر اظتركػػزم للشػػرطة ،شتعػػت عػػن ح ػاالت مػػن التع ػذيب ال ختطػػر علػػى
كربػػط آخػػر علػػى سػلٌم كأيسػ ًػقط علػػى
بػػاؿ .فقػػد قيطعػت سػ ي
ػاؽ شػػاب بواسػػطة حربػػة سػػالح ،ي
األرض ع ػػدة مػ ػرات إذل أف انش ػػقت رتجمت ػػه ،فخ ػػرج منه ػػا س ػػائل ل ػػزج ،كتع ػػرض آخ ػػركف
لضربات على الرأس باظتقاريض.
كيف ليل ػػة الي ػػوـ اليال ػػث مػ ػن اعتق ػارل يح ٌول ػػت إذل مرك ػز تع ػػذيب آخ ػػر ،ت ػػابع للمخػ ػابرات
كيدم مغلولتػاف كرأسػي مغطٌػ نى ،كأيخػوت
العسكرية .ف يوضعت يف الصندكؽ اطتلفي لسيارةٌ ،
أ ا كانت ساع األخرية كأ م ذاهبوف لتصفي .

++

كعن ػػد كص ػػورل ،عيزلػ ػت يف زنزان ػػة ظت ػػدة عشػ ػرين يومػ ػا .بع ػػدها يسػ ػئلت عػ ػن أش ػػخاص ال
أعػرفهم ،فتعٌرضػت مػػن جديػػد ألهػػواؿ اطترقػػة .كمػػن داخػػل زنػزان كػاف يصػػل صػراخ كأنػػني
األشػػخاص اظتع ػ َّػذبني ،بالنه ػػار كباللي ػػل عل ػػى ح ػػد س ػواء ،كخاص ػػة أص ػوات آالت التع ػػذيب
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اظت ثرة .إن ال أزاؿ أستمع إذل رنني الي ٌقابة كاظتنشار الكهربائيني ،كأصوات سقوط األجسػاـ
اظتغلول ػة الػ ػ تت ػػدحرج ف ػػوؽ اصت ػػدراف .كيف اللي ػػل ،يس ػػتهزئ اصتػ ػالٌدكف السػ ػكارل بػ ػاظتعتىقلني
فيضربو م باعتراكات كيشتمو م.
إ ٌف عدد الزنزانات كاف قليال بالنسبة لعدد اظتسجونني ،فكاف معظم األشػخاص مكبٌلػني
يف اظتمػ ٌػرات كيف أب ػواب الزنزانػػات كمغل ػولني علػػى كراسػػي كأي ػديهم خلفهػػم .لقػػد كػػاف هنػػاؾ
مرحػاض كاحػد للجميػع ،يوضػػع فيػه سػجيناف علػى الػػدكاـ فػال يغادرانػه أبػدا ،كحسػػب مػزاج
اضتارس فقد ينتنح كل معت ىقل دقائا ليقضي حاجته ،كذلك دضور السجينني.
لقد كانت تغطية الوجه إلزامية ،أل ٌف اضتراس ي كدكف على ضركرة ذلك .ككاف العػالج ال
يقػػدـ ألحػػد حػػو كلػو كػاف الشػػخن يف حالػػة خ ًطػرة كاظتصػػاب برصاصػػة مػػيال .كباختصػػار
طلبت مقابلػة العقيػد كشػرحت
فش ٌف ذلك كاف كابوسا كمعاناة مستمرة .كيف اليوـ العشرين ،ي
له أ ٌف كل تلك اضتكاية دل تكن إال سيناريو خيارل مرٌكب.

م
كزيػػادة علػػى تنكي ػد اضتػ ٌػراس ف ػش ٌف ِّ ػركؼ اضتجػػز كانػػت مفجعػػة ،إذ دل يكػػن هنػػاؾ أ ٌ
فراش أك غطاء .كاف فراشي يكمن يف أرض إشتنتية ثلجية تبعػث بػردان قارسػا كرطوبػة كبػرية.
كدل تػ ػػزد األكس ػ ػاخ كقػ ػػذارة اظتك ػ ػػاف ِّركفن ػ ػا إالٌ تأزم ػ ػػا ،ككػ ػػاف اظت ػ ػػاء نػ ػػادران كالص ػ ػػابوف ػتظ ػ ػور
االستعماؿ ،كما كاف األكل يقتصر أحيانا على قطعة خبز يابسة.

كخالؿ الستني يوما من اضتجز ،اكتسح القمل جسػمي ،إذ دل يعطونػا فرصػة لالغتسػاؿ
كال حػػو غسػػل الوجػػه كالي ػدين .كغمرتنػػا بقػػع اضتكػػة كاألكسػػاخ كجعل ػت أجس ػادنا مغط ػاة
جبركح ترشح.
كظتػا أيصػػبت بشػا باسػػورم ،كهػي إصػػابة تتطلٌػب عمليػػة جراحيػة اسػػتعجالية ،طلبػت مػػن
علي أشل ال استحا إال اظتػوت كأ ٌف تلػك الزنزانػة هػي إقػام
اضتارس أف يبلٌ عن حال ٌ ،
فرد ٌ
»األخرية«.
كمػػن أجػػل أسػػباب ؾتهله ػا ،كنػػا نيضػػرب ف ػراكات ،كانته ػازان لفرصػػة كجودنػػا يف الزنزان ػات
فقد كانوا يسألوننا عن كل شيء.
أيص ػػبح مص ػػريم غته ػػوال ،كخاص ػػة عن ػػدما كن ػػت أتع ػ ٌػرض للتع ػػذيب كأيه ػ ٌدد بال ػػذبح درب ػػة
الكالشنكوؼ ( )Kalashnikovأك عندما يقاؿ رل أشل ال أساكم قيمة رصاصة.

+

كقد بلغت السخافة ح ٌدهتا ،حيث دل يكتفوا باسػتنطاقنا مليٌمػي األعػني بػل كػاف ييطلػب
منٌا أف نوقٌع احملضر كأعيننا معصوبة.
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كقبػل أف أغػادر جػالٌدم ،يف اليػػوـ السػتني ،طلبػت نظػارم الطبيػػة ،كسػاع كمبلػ ذتانيػػة
ػرد عل ٌػي الشػرطي أنػه لػيس لػدم شػػيء يف
آالؼ دينػار كأكراقػي الػ أكدعتهػا عنػد دخػورل .فػ ٌ
الوديعة.
 .12..سعيد فكار
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.221 .
اشتػػي سػػعيد فكػػار ،عمػػرم  20سػػنة ،مولػػود يف  12نػػوفمو  .2182أنػػا فػػالح كأسػػكن يف
كاب جنػات (رأس جنػات بػدائرة بػرج منايػل) كأب أل ىحػ ىد عشػر طفػالن .أدرل فػذل الشػهادة
من سجن اضتراش ،رقم احملضر  ،81171يف  28أغسطس .2112
ب ػػدأت مص ػػائيب ي ػوـ  22يوني ػػو  2112عن ػػد خركجن ػا م ػػن اظتس ػػجد يف ح ػػدكد الس ػػاعة
اليانية بعد الزكاؿ .فقد فوجئت بتطويا مكػاف العبػادة مػن طػرؼ الػدرؾ كالعسػاكر .فػاق ب
م اثناف كطلبا م بطاقة التعريف .كعندما أخرجتها ،يدفعت كأيسقطت على األرض.
حينها ضرب عساكر آخركف بأخامن أسلحتهم ،بعنف ككحشػية ال تتصػور كمػن دكف
أف لت مػػوا تق ػ ٌدـ س ػ  .مث أخػػذكشل إذل من ػػزرل كفتشػػول بوحش ػية كب ػدكف أيػػة مراعػػاة ضتػػرم ،
كل ما كاف يف متناكعتم .كأمركشل أف أدعتم على اظتخبأ .كأماـ استغرايب ]عتذا األمر[،
فكسركا ٌ
أم ؼتبأ .مث أخذكشل معهم
علي بالضرب .كأخذكا يفتشوف من جديد .دل يكن هناؾ ٌ
ا الوا ٌ
إذل مركز الدرؾ بوج منايل ،تاركني عائل يف ارتباؾ كقلا كبريين.
كيف اليوـ الياشل من اعتقارل ،أيخذت إذل قاعة االستنطاؽ ككاف ذلك يف الليل .فأعطوشل
ألعػ ىًؼ"… بكػػل األمػػور اطتياليػة .كمبػا أنػ دل أيًرٍد االعػ اؼ ب ػأمور خياليػػة،
مهلػػة سػاعة " ٍ
ِّن ػػا مػ ػ أشل أتعام ػػل مػ ػع كيان ػػات بشػ ػرية ذات قلػ ػوب ،فلقػ ػد يح ٌول ػػت بشراس ػػة إذل حج ػػرة
مظلمػػة ،حتػت األرض .كيكبٌلػػت مػػن األيػػدم كاألرجػل إذل طاكل ػة كاطئػػة ،كأخػػذكا يصػػبٌوف يف
فمػػي اظتػػاء القػػذر اظتخلػػوط بالصػػابوف كاصتافيػػل بعػػد أف كضػػعوا علػػى كجهػػي خرقػػة ،إذل أف
انتفخ بط .
مث أخػػذكا يضػربون بقسػػوة كعنػػف علػػى الػػبطن .لقػػد اختنقػػت ،فكػػاف اظتػاء متػرج بتػػدفا
من فمي .مث أيغمى علي .فلم أستطع أف أمسك ال البوؿ كال الغائط.
لقد كنت يف حالة يرثى عتا ،انتظر اظتوت ،كدل أكن أستطيع أف أميز شيئان .كظتػا انتبهػت،
هددكشل بالقتل إف دل اع ؼ بالوقائع كما أرادكها.
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كيف اليوـ اليالث ،ككاف يوـ اثنني ،أخرجوشل من زنزان كقالوا أ ػم سػيقتلون  .فأخػذكشل
خػػارج مرك ػز الػػدرؾ إذل غاب ػة غت ػاكرة كأثنػػاء الطري ػا تعٌرضػػت إذل كابػػل مػػن الضػػرب كالشػػتم.
لتركوف كيع ٌدكف أسلحتهم.
فتي ٌقنت أنه قد حضر أجلي خاصة ظتٌا أخذ بعض عناصر الدرؾ ٌ
فنطقػػت بالشػػهادتني كأنػػا أرتعػػش يف انتظػػار سػػاعة القػػدر .كلكػػن يف النهايػػة اتٌضػػح أ ٌف ذلػػك
دل يكػػن إالٌ تظػػاهران بالقتػػل ل هيب ػػي .دل أكػػن أِّػ ٌػن قبػػل هػػذا أ ٌف هن ػاؾ جزائ ػػريني يتصػ ٌػرفوف
بطريقة تبل تلك الوحشية ضد إخوا م.
م نػوع مػن
كأخريا أرجعوشل إذل زنػزان كبػدؤكا يسػألون » :كػم آكيػت مػن إرهػابيني «» ،أ ٌ
األسلحة كانت لديهم «» ،أين متتبئوف « ،كأسئلة أخرل كيرية.
أرد بػالنفي ألنػ كنػػت أجهػػل كػػل ذلػػك .فهػ ٌددكشل بالقتػػل مث قػالوا رل أ ػم
ككنػػت دائمػػا ٌ
تجمد دمي أماـ هػذل الصػور الدنيئػة .مث ا ػالوا
سيأتوف بزكج كبنام كيغتصبو ن أمامي .ف ٌ
عل ٌي ضربا فراكة كىكٍبل كهربائي .فقد تعرضت ألكير من  100ضربة.

كيف اي ػػة االس ػ ػتنطاؽ ،ق ػ ٌػرركا أف يعلٌق ػػوشل يف األغ ػػالؿ ع ػػو أنبػ ػوب يف س ػػقف الزنزان ػػة.
فبقي ػػت معلق ػػا إذل الس ػػقف ال أظت ػس األرض إال بأمش ػػاط ق ػػدم ٌي .ككن ػػت كلم ػػا حاكل ػػت أف
أضػع عقػػيب علػػى األرض تضػيقت األغػالؿ حػػوؿ رسػػغي ؽتٌػا أحػػدث تػػنمال يف أصػػابعي كأدل
كهربػائي شػػديد .كبقيػػت معلقػا يف تلػػك اضتالػػة ظتػدة  21يومػا ،بػػدكف أكػل أك شػػرب .كلقػػد
أخذت رسغي تدمي مث بدأ القيح يسيل منها.
كمػػن ضتظػػة ألخػػرل كػػاف يػػدخل دركػػي زن ػزان كيض ػرب بشػػدة عل ػى رأسػػي ف ػراكة .ككػػاف
ذلك يسبٌب حركات عنيفة تزيد من آالمي يف الرسغني .كبعػد اثٍنػا عشػر يومػا كأنػا يمعلَّػا يف
كز َّج يب يف زنزانػػة أخ ػرل م ػع سػػجناء آخ ػرين تكلف ػوا يب كعػػاصتوشل
تلػػك اضتالػػة ،فيػ ٌ
ك ربػػاطي ي
بالوسائل البدائية.
طريف العلويني ،كأصبحت ال أحس فما .فقد كانا شبه ؼتدرتاف.
دل أستطع أف أحرؾ ٌ

هنػاؾ عػدة آثػار بقيػت إذل يومنػػا هػػذا ،منهػا كرـ يف الوجػه ،كجػػركح متعفنػػة يف الرسػػغني،
كبوؿ الدـ ،كاـتفاض يف قدرة الرؤية للعني اليسرل ،كشػلل كامػل لليػد اليمػئ ،كشػلل جزئػي
رجلي.
لليد اليسرل ،كآالـ على الكتفني كجركح يف ٌ

كبعد ثالثة كعشػرين يومػا مػن اضتجػز االحتيػاطي يف مركػز الػدرؾ بػوج منايػل ميلػت أمػاـ
قاض ػػي التحقيػ ػا يف يػ ػوـ  1يولي ػػو  2112كأن ػػا يف حال ػػة ت ػػدهور جس ػػدم خط ػػري ،غ ػػري أ ٌف
القاضي دل يأبه دارل كأكدع سجن اضتراش.
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 .13..سعيد موالي
اظتصدر :جزائر اعتمس  ،ص.27 .
اشت ػػي س ػػعيد م ػػوالم ،أن ػػا أس ػػتاذ يف الرياض ػػيات كم ػػدير معه ػػد الرياض ػػيات جبامع ػ ػة العل ػػوـ
كالتيكنولوجيػػا ببػػاب ال ػزكار (اصتزائ ػر) .متٌ ترش ػيحي نائب ػان يف قائمػػة اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ
كفػػزت يف الػػدكر األكؿ يف االنتخابػػات التشػريعية سػػنة  2112يف كاليػة البػويرة .اعتيقلػت يف
 21يونيو  2112يف اصتزائر العاصمة مث احتيجزت يف مقر الشرطة السياسػية يف شػاطوناؼ
ظتدة  80يوما.

كيفية اعتقارل
يف يػػوـ األحػػد  21يونيػػو  ،2112ككػػاف يػػوـ عطلػػة ،خرجػػت مػػن من ػػزرل عل ػى الس ػاعة
الواح ػػدة كالنصػ ػف زكاال ألداء ص ػػالة الظهػ ػر .كلق ػػد طلب ػػت م ػػن أبػ ػ َّ أف يلتحقػ ػا يب بق ػػرب
اظتػ ٍػرأب أيػػن كانػػت سػػيارم متوقفػػة حػػو آخػػذقتا إذل نزهػػة بعػػد الصػػالة .كعنػػدما انتهيػػت مػن
ى
الصالة ،ركبت السيارة مع اب ٌ االثنني ،معاذ (أربعة سػنوات) كزتػزة (تسػعة سػنوات) .كلقػد
أعلمػ ػ ال ػػدكتور العف ػػرم ،فيمػ ػا بع ػػد ،أن ػػه ك ػػاف يف ذل ػػك الوق ػػت م ػػع ع ػػدة س ػػيارات م ػػن
اظتخػابرات العسػكرية ي صػدكف قػرب ػتكمػػة اضتػراش ،الػ كانػت تبعػػد أمتػاران فقػط عػن مقػػر
سكنام ،كي قبوف سيارم.
كعنػد مػركرم أمػػاـ ػتكمػة اضتػراش اضػطركا العفػرم إذل اإلبػالغ عػ  ،فػاقتفوا سػػيارم إذل
أف كصػػلنا إذل مسػػتول مقػػوة العاليػػة علػػى الطري ػا الػػوط رقػػم ستسػػة اظتعػػركؼ ب ػ«اظت ػوتنيري»
( .)Moutonnièreكهناؾ أكقفت ،كأمرشل أحدهم بأف أحتوؿ إذل اظتقعد األنتن.
مث أخ ػػذ ش ػػخن آخ ػػر مكان ػػا يف اطتل ػػف م ػػع الول ػػدين كس ػػالحه يف ي ػػدل .ففهم ػػت أشل
اختيطفت بدكف أف أعرؼ من طرؼ مػن ،أل ٌف األشػخاص كػانوا يرتػدكف زيػٌان مػدنيٌان .فخفػت
لدم بصدمة نفسية لرؤيتهم إذل األسلحة .فطلبت أف ن كهم يف منػزرل أك عنػد
أف يصاب ك ٌ
خػػالتهم ال ػ يبعػػد من ػزعتا خط ػوات عػػن الطريػػا الػػذم سػػلكول .فقيػػل رل أنػػه سػػتكوف هنػػاؾ
مقابلة ظتدة ساعة مث نتكن أف أعود إذل منػزرل مع أكالدم.
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عن ػػدما دخلن ػػا الطري ػػا الس ػػريع علػ ػى مس ػػتول كاد الس ػػمار ،أيًمػ ػرت أف أنتق ػػل إذل اظتقع ػػد
اطتلفػػي ،كأف أغػػرس رأسػػي بػػني سػػاقي الب ػوليس ،كأيم ػر اًب ػ ٌ كػػذلك بوضػػع رأس ػػيهما حت ػػت
اظتقعد ،كبدأت حينئذ السيارة تنطلا بسرعة فائقة.
رجػات الطريػا كلكػن كػاف قتػي
كمن حني خر كانت السيارة تنػتفض بنػا بقػوة مػن أثػر ٌ
الكبػري منصػػبٌان علػػى اًبػ ٌ اظت ػذهولىني كالل ػذاف حبسػػا دموعهمػػا بص ػعوبة .كبعػػد دقػػائا ،توقفنػػا
عند مكاف ي جح أنه مركػز القيػادة كالعمليػات ( )P.C.Oبشػاطوناؼ .فعصػبوا عيػ ٌ كغطٌػوا
رأسي بقميصي.
كعند ضتظة الفراؽ مػع ابػ ٌ – اللػذاف شػعرا ْطػورة الوضػعية – صػرخ معػاذ »بابػا!« فػأيمر
و
بصعوبة.
بعنف بأف يلزـ اعتدكء ،كأما زتزة فكاف مذهوال ككاف يتنفس
كمنذ تلك اللحظة فوضت أمرم هلل يف كل ما كنت سأتعرض له أنا كعائل .

تسلسل التعذيب
إف للتعػ ػػذيب طابع ػ ػاف :نفسػ ػػي كجسػ ػػدم .فك ػ ػ ٌل الوسػ ػػائل تيس ػ ػتعمل م ػ ػن أجػ ػػل انتػ ػػزاع
االع افات ،ال غالبا ما تكوف خيالية من أجل ّنٌب شيء من التعذيب.
عزلػػت يف زنزانػة ظتػػدة شػػهر .كانػػت الزنزانػػة ذات رطوبػػة
كفيمػػا ٌ
متصػ  ،فقػػد احتيجػػزت ك ي
ً
ػب فيػػه أنبوبػػاف ،كاحػػد
عاليػة كأرضػػيتها دائمػػا مبللػػة .ككانػػت يف سػ ٍػرداب كفيهػػا مرحػػاض يصػ ٌ
من اظتطبخ اظتركزم كالياشل من باقي اظتراحيض .كانت هذل اظتيال تسيل طواؿ النهػار بصػوت
مزعج.
يف نفس اليوـ ( 21يونيو  ،)2112كفىور كصورل إذل مركز الشرطة ،يزتلت إذل زنزانة يف
طابا حتت األرض كعي ٌ معصوبتاف .كهناؾ أحػاط يب ستسػة أك سػتة عناصػر مػن الشػرطة.
فطلب ػوا م ػ أف أحك ػي عت ػم عػػن حيػػام منػػذ دراس ػ اصتامعيػػة ،كمػػاذا كنػػت أعمػػل منػػذ أف
رجعت من فرنسا سنة .2171
كبع ػػد ذل ػػك ،طيل ػػب مػ ػ أف أذك ػػر عت ػػم اللق ػػاءات كاالجتماع ػػات الػ ػ حض ػػرت فيه ػػا.
ف ػػذكرت عتػ ػم رابطػ ػة ال ػػدعوة اإلس ػػالمية ،كالتض ػػامن ،كاصتمعي ػػة اإلس ػػالمية للبن ػػاء اضتض ػػارم
كلق ػاءات م ػع بع ػض الشخصػػيات السياسػػية ميػػل أزتػػد طالػػب اإلبراهيمػػي (كزيػػر اطتارجيػػة
األسبا) كبن يوسف بن خدة (رئيس اضتكومة اظت قتػة للدكلػة اصتزائريػة) .دل يكػن يهمهػم مػا
لدم ما أقوؿ عتم غري ذلك.
ذكرته عتم ،غري أنٌه دل يكن ٌ
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ػدأت أتعػ ػ ٌرض لتع ػػذيب اظت ػػاء كاطترقػ ػة ،كاظتعاملػ ػة العنيف ػػة كالتع ػػذيب كالك ػػالـ
كم ػػن هن ػػا ب ػ ي
ػس أ ٌف اظتػوت قػرب مػ ،
الفػػاحش لشخصػػي كأسػرم كأمػي .دل أسػػتطع ٌ
التحمػل ،ككنػػت أحػ ٌ
كأيمرت أف أخوهم عػن اللقػاءات كاالجتماعػات السػرية حسػب زعمهػم كعػن العالقػات مػع
اجملموعات« اإلرهابية» حسب ادعاءاهتم .كدل يتوقػف عػذاب اطترقػة إالٌ عنػدما كنػت أح ٌػرؾ
يدم ألشري أن سأتكلم .كهنػاؾ ،اضػطيررت إذل أف أصػطنع سػيناريو ألّنٌػب التعػذيب .مث
أشل أمػػرت يوسػػف فعػػل شػػيء
أيرغمػػت علػػى أف أحػػدثهم ع ػن جبػػايلي كآخ ػرين ،فاختلقػػت ٌ
كاصطنعت سيناريو عن لقاء يف مسجد حي اصتبل.
ػس آالم ػان فظيعػػة عل ػى مس ػتول
مث تركػػوشل يف الزنزانػػة كجسػػمي منػػتفخ باظتػػاء ،ككنػػت أحػ ٌ
دم بسػبب األغػالؿ الػ يكبٌلػت
الساقني بسبب اضتبػل الػذم شػ ٌدكل بقػوة ،كعلػى مسػتول يػ ٌ
فا ككذا على مستول الكتف .كقضيت ليل األكذل يف عذاب أليم دكف أكل.
كيف  10يونيػػو  ،2112أم يف اليػػوـ التػػارل ،كػ ٌػرركا رل التعػػذيب باظتػػاء كاطترق ػة م ػرتني يف
نفس اليوـ كلف ات أطوؿ من قبل ،كالقيت الشتم كالكالـ الفاحش كاللكمات على الوجه
كالعينني ،مث هددكشل بأف يأتوا بػزكج كيفعلػوا فػا الػذم ال ينتكػن تص ٌػورل أمػامي إذا دل أذكػر
اجتماعػػات أخػػرل .فاختلقػػت سػػيناريو آخػػر مػػع لعػرييب كختنػػوشل كعيسػػات كاصػػطنعت صػػلة
خيالية مع رجاـ كيوسف كػتمد السعيد أل ػم كػانوا كػل مػرة يػأمركشل بػأف أخػوهم عػن لقػاء
كحدة الفصائل اظتسلحة .كبعد معاناة كبرية فكوا القيد الذم كاف يربط علػى اظتقعػد الػذم
يدم خلف ِّهرم.
م ٌدكشل عليه ،كف ٌكوا األغالؿ ال ربطوا فا َّ
مث ترك ػػوشل مطركحػ ػا عل ػػى األرض اظتبلل ػػة يف الزنزان ػػة كطلبػ ػوا مػ ػ أف أفك ػػر جبديػ ػة ،أل ػػم
سػ ػػيعودكف يف اليػ ػػوـ القػ ػػادـ كسيمارسػ ػػوف ألوان ػ ػان أخػ ػػرل شرسػ ػػة مػ ػػن التعػ ػ و
ػذيب .قيػ ػػل رل أ ٌف
التعذيب سيستمر كإف بقي سنة بدكف انقطاع إذا استدعى األمر ذلك.
فتمػػددت قلػيال علػػى األرض ،مث قمػػت بصػػعوبة ألداء صػػلوات اليػوـ قصػػران كرتعػان .كبعػػد
ضتظػات شتعػػت إخػوة يػأذٌنوف مػن عػػدة زنزانػػات لصػالة اظتغػػرب .ففهمػت أشل لسػػت كحػػدم
فسألت اهلل أف يرفع الظلم كالتعذيب الذم نتعرض له باستمرار.

++

كيف يػػوـ  12يونيػػو  2112كنػػت غامس ػان يف يه ػواس التعػػذيب باسػػتمرار ،ككنػػت كلم ػػا
شتعت ضجة أك فتح الباب ِّننت أشل ذاهب إذل التعذيب .كلكن دل تػأت عناصػر الشػرطة
يف هذا اليوـ ،كتيركت يف حالة انتظار كهاجس مستمر.
كيف يػػوـ  11يونيػػو  ،2112حت ػ ٌدث معػػي شػػرطي مػػن اجملموعػػة كػػاف يظهػػر عليػػه اعتػػدكء
كنىف ػػاذي ال ػػذهن .داـ اضت ػػديث س ػػاعات طويل ػػة كك ػػاف دض ػػور اثن ػػني أك ثالث ػػة أش ػػخاص م ػػن
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اجملموعة .فشرح رل اؿتراؼ اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ كالفػراغ السياسػي لوناغتهػا ك"التو تسػعية
تتزعمهػػا العربيػػة السػػعودية ،ال ػ حس ػب رأيػػه أنتجػػت فكػػرة اعتج ػرة
للوهابيػػة ال ػ
ٌ
النحسػػة" ٌ
كالتكفري ،كطموح اليهود يف السيطرة على العادل أرتػع يف اظتيػداف السياسػي كاالقتصػادم...
كحسب زعمه فش ٌف اليهود كجدكا "أشخاصا أميالنا" ليحطٌموا اإلسالـ كالدكؿ اإلسالمية.
مث تركوشل كطلبوا م أف أفكر جيٌدا يف األمور ال دل أدؿ فا بعد.

كيف يػوـ  18يونيػو  2112كنػت ال أزاؿ يف هػواس التعػذيب مبػا أنػ كنػت أنتظػرهم يف
أية ضتظة .لقد كنت أراجػع باسػتمرار كػل الػذم اصػطنعته عتػم أثنػاء التعػذيب حػو أسػتطيع
تكرارل خالؿ "االع افات" .ألن لػو أنكػرت تلػك األمػور أك نسػيتها فػش ٌف عػذابا أشػ ٌد كػاف
ينتظرشل.
تعرض ػت لػػه م ػن
ككػػاف ي ػػوـ  12يوني ػػو  2112م ػػن أط ػػوؿ األي ػػاـ يف حيػػام بس ػػبب م ػػا ٌ
التعذيب باظتاء كاطترقة مع اللكمات يف كل موقع من اصتسم كخاصة الوجه كالعينني.
كاس ػ جعت س ػػيناريو يوس ػػف كص ػ ٌػرحت عت ػػم ىك ٍقتيٌ ػان أنػ ػ أعطيت ػػه أشت ػػاء جب ػػايلي ،عمي ػػد
اصتامعػػة ،كمد ٌرسػػني آخ ػرين عتمػػا اّػػال يسػػارم مػػن معهػػد الرياضػػيات ميػػل إدريػػس ب ػولعراس
كعمار خوجى.
كاس ػ جعت كػػذلك س ػػيناريو لع ػرييب كبلعي ػػدم كختن ػػوشل كعيسػػاة كزعم ػػت أ ٌف ه ػ الء عت ػػم
كرجػاـ كػتمػػد السػػعيد .كاصػػطنعت خػػوان مفػػادل أف هػذا األخػػري بعػػث
عالقػة كثيقػة بيوسػػف ٌ
رل برس ػػالة أ ٌك ػد رل فيه ػػا أ ٌف اضتػ ػوار م ػػع النظ ػاـ غ ػػري غت ػ وػد .كمب ػػا أ ػػم كلٌم ػػوشل ع ػػن اجتم ػػاع
إٌ
إلح ػدل اصتماعػػات ،فقػػد اختلقػػت عتػػم أ ٌف أعضػػاء هػػذل اصتماعػػة أ ٌك ػدكا رل حتض ػري ذل ػك
أشل دل أكن أعرؼ أين سيتم.
االجتماع غري ٌ
كل ذلك كاف غري كاؼ إليقػاؼ تعػذييب الػذم طػاؿ كطػاؿ كيػريا .كأيمػرت أف أذكػر كػل
اجتمػػاع .فػػذكرت عتػػم اجتماع ػان م ػع علػػي جػػدم عنػػد يوسػػف بػػن حليمػػة .مث ذكػػرت عتػػم
اجتماعا كديا مع بلٌحرش كجملداشل بدعوة من بلٌحػرش داخػل فػيال أحػد أقربائػه .ف يو ٌجهػت رل
هتمػػة التجسػػس لصػػاحل األم ػريكيني مب ػا أ ٌف تلػػك الفػػيال غتػػاكرة ظت سس ػة أمريكيػػة-جزائريػػة .مث
ذكػػرت عتػم دعػػوة صػػديا للقػػاء عػػادم جػػدا يف حسػػني دام .كػل ذلػػك دل يػ ٌد إذل توقيػػف
التعذيب .كبعد مدة ،أخوكشل أف أحدا سيأم ليكلٌم كعلػ ٌي التػزاـ الصػمت .إف الشػخن
اظتعػ كػاف الػدكتور العفػػرم الػػذم أ ٌكػد أنػ شػػاركت يف اجتمػػاع عن ػد ش ػرفاكم يف 2112
كشاركت معه كسيدهم كزتٌي يف اجتماعات أخرل من أجل أعماؿ إرهابية.

+
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كظتػػا خػرج العفػػرم ،أ ٌكػدت عتػم أف كػػل ذلػػك غػػري صػػحيح ،كفهمػػت يف ذلػػك اضتػػني انػػه
منذ البداية كانوا يريدكف أف أحتدث عن االجتماعات ال ذكرها الدكتور العفرم .فأنٍػذركشل
بػػأف أفكػػر جيٌػدا كإالٌ فعلػ ٌي أف أسػتع ٌد للتعػػذيب .مث تركػػوشل ظتػػدة ربػػع سػػاعة أحسسػػت فيهػػا
كتضرعت إذل اهلل القدير.
أن سأهلك َّ
فتأكهت بصمت َّ

إرل كف ٌكػوا ربػاطي كتركػوشل أتػأ ٌدل يف زنػزان  .كأخػوكشل أف العقيػد كػاف قػد حضػر
مث رجعػوا ٌ
تلك اضتصة ،كأ م سيأتوف يف الغد بطرؽ أخرل النتزاع االع افات .كػاف ذلػك يف اظتسػاء،
اية يوـ أحسست فيه أنه طويل كطويل جدا!

لق ػػد ك ػػاف يوم ػػا  12ك 12يوني ػػو  2112ي ػػومني ل ػػألدل كاالنتظ ػػار الال ػػائي .فعن ػػد ك ػػل
ضػػجة كن ػت أِّػػن أ ػػم ق ػدموا ليأخ ػذكشل إذل أن ػواع أخػػرل مػػن التعػػذيب .إف قػػراءم للق ػرآف
كالصػػالة قػػد خففتػا عػ ٌ اظتعانػػاة .كقػػد صتػػأت إذل اهلل الواحػػد سػػبحانه ككنػػت أحػػس بػػالقرب
من اهلل يف تلك اللحظات.
كهناؾ فكرة راكدت كيريا :إف شجرة اإلسالـ ال ب ٌد كأ ٌف عتا جذكر عميقػة كراسػخة .إ ػا
يف الكه ػ ػوؼ كالقب ػ ػوات كالطبق ػ ػات حتػ ػػت األرضػ ػػية ،إ ػ ػا عػ ػػو التض ػ ػرع كاالبتهػ ػػاؿ إذل اهلل
بالصلوات كالدعاء اطتالن ،الدعاء الذم يرتفع من أفوال اظت منني يف سكوف الليل كِّالمه،
إ ػػا عػػو الصػػيحات اظتشػػافة ل ػ »أحػػد! أح ػد!« ال ػ كررهػػا بػػالؿ حتػػت التعػػذيب ،إ ػػا عػػو
الػػدموع كا الـ بشػػو أنواعهػػا ،كعػػو األنػػني كاألركاح الػ تصػػعد إذل اهلل أثنػػاء التعػذيب ،يف
نفػس الزنزانػات الػ عيػذب فيهػا آباؤنػػا كسػلٌموا أركاحهػػم خػالؿ ليػػارل االسػػتعمار ،عػو هػذا
كله تتوطٌد كتقول جذكر شجرة اإلسالـ.

++

إف  18يونيػ ػػو  2112كػ ػػاف يػ ػػوـ تعػ ػػذيب أط ػ ػػوؿ م ػ ػن يػ ػػوـ  12يونيػ ػػو  .2112فق ػ ػػد
استعملوا هذل اظترة ؼتتلف الوسائل ،اظتاء كاطترقة كاللكمات كاصتىلد علػى بػاطن القػدمني .إف
كػ ػػل ال ػ ػذم اصػ ػػطنعته دل يكفهػ ػػم .ففهمػ ػػت أ ػ ػم أرادكا منػ ػػذ بدايػ ػػة التعػ ػػذيب أف أع ػ ػ ؼ
باالجتماعات اطتيالية ال تكلٌم عنها الدكتور العفرم.
ً
ػتنجر لػو تكلمػت
مث قيل رل أن مصاب دصار نفسي كأنػ خػائف مػن النتػائج الػ س ٌ
عػن االجتماعػػات (اطتياليػػة) الػ ذكرهػػا الػػدكتور العفػػرم .كأمػػرشل الشػػرطي الػذم بػػدا هادئػان
كِّريف ػان – ككأن ػػه أخص ػائي يف عل ػػم ال ػػنفس – أف أق ػرأ آي ػػة الكرس ػي ح ػػو »أحت ػ ٌرر نفس ػػيان«.
ه
فقرأهتػػا كتضػػرعت إذل اهلل .كػػل األشػػخاص الػػذين كػػانوا حػػورل تس ػاءلوا عػػن هػػذا "اضتصػػار
النفسػػي" .كمػػن أجػػل "حتريػػرم" ،أكم بال ػدكتور العفػػرم م ػن جديػػد كطيلً ػب منػػه أف يعطي ػ
التفاصيل عن االجتماعات (اطتيالية) ال كاف قد ذكرها.
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فقاؿ رل و
حينئذ أشل حضرت معه يف اجتماع يف  2112يف منػزؿ اضتاج شػرفاكم دضػور
ػتمػػد السػػعيد كاضتػاج زتػي كمصػػطفى ابراقتػػي كآخػرين .كقػػاؿ أيضػػا أن ػه يف ذلػػك االجتم ػاع
اظتزعوـ أخذ ػتمد السعيد الكلمة كأعلن أف الفصائل اظتسلحة ستتحد يف قوة كاحدة ،ككاف
هػػذا االجتمػػاع اظتزعػػوـ حتضػريان ظتػ دتر الوحػدة للفصػػائل اظتسػػلحة .كذكػػر العفػػرم أشل حضػػرت
أربعػػة اجتماعػػات يف عيادتػػه مػػع اضتػػاج زتػػي كالػػدكتور سػػيدهم لتعيػني الشخصػػيات اليقافيػػة
ال كتب اغتياعتا ،ميل اصتبايلي...
كهنا أيًمر بأف يسكت كال يػذكر أشتػاء اظتي ٌقفػني الػذين حتػ ٌدث عػنهم مػن قبػل .فػأيمرت أف
رد على الدكتور العفػرم .فقلػت لػه» :ظتػاذا تكػذب كأنػت تػرل أنػ حتػت التعػذيب « فقػاؿ
أٌ
رل» :نعػػم ،لقػػد حضػػرت عنػػدم ،يف عيػػادم ،مػػع األشػػخاص الػػذين ذكػػرهتم!« فقلػػت لػػه:
»اتػا اهلل كال تكػػذب!« حينئػ وػذ شػ ٌددكا علػ ٌػي التعػػذيب ألنػ  ،بالنسػػبة عتػػم ،كنػػت أدتػػادل يف
الكذب.
ف ػ ػ ػأخرجوا العف ػ ػػرم كع ػ ػ َّػذبوشل ظت ػ ػ ػدة أط ػ ػػوؿ ح ػ ػػو يقتلع ػ ػ ػوا م ػ ػ ػ اع اف ػ ػ ػات فيم ػ ػ ػا مت ػ ػػن
االجتماعات الوقتية ال ذكرها الدكتور العفرم .لقػد كنػت شػبه متأكػد أنػ سأسػلٌم الػركح
إذل مواله ػػا يف تلػ ػك اللحظ ػػات ،فك ػ ٌػررت م ػػا قال ػػه العف ػػرم ح ػػو أّن ػػب أه ػػواؿ اظتزيػ ػد م ػػن
التعذيب .كلكن ذلػك دل يكفهػم ،فطلبػوا اظتزيػد مػن التفاصػيل مث تركػوشل أخػريا مكػبال أعػاشل
األمرين لف ة طويلة.
ٌ
كعلمت فيمػا بعػد مػن طػرؼ الػدكتور العفػرم أ ػم رجعػوا إليػه كأمػركل بػأف يقػوؿ اضتقيقػة
كأ م لن ي ذكل .كحينئذ أ ٌكد عتػم أنػه دل لتػدث شػيء مػن هػذا كلػه كأنػه اصػطنع ذلػك حػو
إرل م ػن جديػػد ،كف ٌك ػوا رب ػاطي كأخػػوكشل أ ػػم سػػريجعوف غػػدا.
ينجػػو مػػن التعػػذيب .فعػػادكا ٌ
فقضيت الليلة يف معاناة كبرية متضرعا إذل اهلل العلي القدير.

كيف يػػوـ  17يوني ػػو  ،2112أم يف الي ػػوـ التػػارل ،حػػدثت مناقشػػات طويل ػة بي ػ كبػػني
اثنػػني أك ثالث ػة مػػن عناصػػر الشػػرطة ،بػػدكف تعػػذيب كلكػػن مػػع هتديػػدات مػػن حػػني خػػر.
وضحت عتم أنه فيما متن االجتماع الذم كقع عنػد شػرفاكم ،فػال شػيء مػن هػذا القبيػل
ف ٌ
غري مق ٌػر سػكنال .كفيمػا
حدث ألف آخر زيارة رل له تعود إذل أكير من سنة كاملة ،كأنه قد ٌ
متػػن اللقػػاءات يف عيػػادة العفػػرم ،قلػػت عتػػم أشل دل ألتػ ًػا بالػػدكتور س ػػيدهم عنػػد الػػدكتور
العفرم.

+

تعرض ػت لطريقػػة جديػػدة مػػن التع ػذيب ط ػواؿ الي ػوـ .اصتلػػد
كيف يػػوـ  11يونيػػو ٌ 2112
بػ ػػاعتراكات كأنابي ػ ػب مطاطيػ ػػة علػ ػػى ال ػ ػرأس كالظه ػ ػر العري ػ ػاف كالفخػ ػػذين كال ػ ػركبتني كالسػ ػػاقني
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علي طيلة اليوـ بػدكف شػفقة.
كالذراعني كاليدين .لقد كاف كابالن من الضربات القاسية ينػزؿ ٌ
أحسسػػت أنػ سأسػلٌم ركحػي مػػرة أخػػرل .إ ػػم كػانوا يريػدكف مػ اع افػػات عػػن «اصتػػزأرة»
ال ػ أجهلهػػا كاظتس ػ كلية الوقتيػػة ال ػ أزتلهػػا يف «هيكلتهػػا» .كأمػػركشل بػػالكالـ ع ػن اصتمعيػػة
اإلسالمية للبناء اضتضارم كعن تركيبتها كهياكلها كأهدافها.
كيف آخر النهار ،أعطوشل فنجاف قهوة كشيئا من اطتبز .لقد كنت أبتلع اطتبز مع القهػوة
بصعوبة .مث تيركت مرميان على األرض يف زنزان .
ككػاف يػػوـ  80يونيػػو  2112يشػػبه سػػابقه .فقػد تعرضػػت لػنفس تقنيػػات التعػػذيب طيلػة
اليوـ الذم بدا رل أطوؿ .كلكن هذل اظترة بقيىت آثار اصتلد كالتعذيب على كامػل جسػدم،
آثػػار التعػػذيب ال ػ دل تنػػدمل بعػػد .كيف آخػػر النهػػار أكقػػف التعػػذيب كأعطػػوشل قطعتػػني مػػن
اطتبػز كقليػػل مػػن اصتػػع ،كأخػػوكشل أ ٌف اظترحلػػة األكذل مػػن التحقيػا قػد انتهػػت كبقيػػت اظترحلػػة
اليانية .دل يبا سول تسليم أمرم إذل اهلل رب العاظتني.
أم شػيء يػذكر .كػاف قميصػي كسػركارل الوسػخني ينتنػاف
ىمَّر يػوـ  2يوليػو  2112دكف ٌ
برائحة كريهة من الدـ الذم ساؿ من جركحي الكيرية.
كجاء يوـ  1يوليو  ،2112أيخذت إذل الطوابا العليا من أجل توقيػع القسػم األكؿ مػن
أم نػ ػوع م ػػن
رل ٌ
احملض ػػر .كأيعطيػ ػت قميص ػػني أللبس ػػهما كأغس ػػل ثي ػػايب الوس ػػخة .دل يق ػ َّػدـ إ ٌ
العالج مع أن طلبت ذلك.
كيف يوـ  8يوليو  2112كانػت هنػاؾ مناقشػة طويلػة يف موضػوع التجسػس بػني الػركس
كاألمريكػ ػاف؛ إ ػ ػا طريق ػػة إلع ػػدادم للتحقيػ ػا الق ػػادـ .لق ػػد ا تػ ػهمت يف النهاي ػػة باصتوسس ػػة
كشػػدَّدكا علػػى أ ٌف اللقػػاء الػػذم متٌ مػػع الػػدكتور بلٌحػػرش كالػػدكتور جملػػداشل يف فػػيال يف اظتدنيػػة
كػػاف لقػػاء ّسػػس لصػػاحل اظتخػػابرات اظتركزيػة األمريكيػػة ( .)C.I.Aكطيلػػب مػ ٌ أف أفكػػر مػػن
جديد يف اللقاءات ال دل أذكرها بعد.
اس ػػتدراؾ :نس ػيت أف اذك ػػر مواجه ػػة م ػػع األس ػػتاذ ب ػن حليم ػػة ال ػ أ ٌك ػدت خالعت ػػا أن ػه
برمء .كاف ذلك يف األسبوع السابا.
كيف يػػوـ  2يوليػػو  2112غس ػلت قميصػػي كسػػركارل بصػػعوبة كبػػرية بقليػػل مػػن صػػابوف
أكمو ( )Omoالذم سلٌمه رل ذلك الشرطي "اعتادئ كالظريف" .كطلبت قليال مػن اصتافيػل
لتنقيػة جركحػػي فلػػم أحصػل عليػػه إالٌ بعػػد يػومني حػػني الحظػ أحػػد اضتػػراس يف حالػػة ييرثػى
حتصلت عليه.
عتا .أعطاشل كمية قليلة .هذا هو "الدكاء" الوحيد الذم ٌ
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بػدأت حػػال العامػػة تتػػدهور تػػدهورا خطػريا :ضػػعف يف القػػول مػػع آالـ كيػػرية ،كس ػيىالف
يمتىػ ىقػيح من األنف ،جركح تعفنت بسػبب الصػدمات الػ أحػدثتها الضػربات كاصتػركح ،آالـ
حػػادة يف العين ػني كاـتفػػاض يف الرؤيػػة للعػػني اليسػػرل بسػػبب اللكمػػات عل ػى ىحجػػاج الع ػني،
دكم يف األذنني كاـتفاض السمع بسبب نفوذ كميات كبرية من اظتاء أثنػاء التعػذيب باطترقػة
ٌ
كاظتاء ،خت ٌدر الظهر كاأليدم بسبب تشديد ربط األغالؿ ،أرؽ بسبب األكجػاع اظتسػتمرة يف
جراء اف اش أرضية الزنزانة اإلشتنتية.
العظاـ كاظتفاصل ٌ
لقد كاف أحسن عزاء رل يف تلك اللحظػات هػو ذكػر اهلل رب العػاظتني الػذم شػعرت أنػه
قريب من ركحي .إ ٌف قراءة القرآف شفاء ال مييػل لػه .سػألت اهلل بكػل قػوام يف حالػة تضػرع
كبكاء بأف ينتهي الظلم كتصعيد التعذيب ّاهي كّال كل اظت منني.

يف  2يوليػػو  ،2112يػػوـ عي ػد االسػػتقالؿ ،دل تكػػن لػػدينا أيػػة معلومػػات عمػػا هػػو جػػار
خػارج عاظتنػػا .كحػوارل السػػاعة العاشػرة صػػباحا ،أخػػذ اضتػراس كػػل اظتعتىقلػني يف زنزانػػات حتػت
األرض – مبا فيهم اظتتح ٌدث – إذل الطابا األعلػى فصػعدنا مصػط ٌفني كاحػدا خلػف ا خػر
كالعيناف معصوبتاف .لقد كنا حوارل عشرة ،كيكضعنا يف قفن مسػاحته مػ ين أك ثالثػة أمتػار
مربعػة كنوافػػذل مفتوحػة حيػػث نتكػػن رؤيػػة السػػماء عػػو اظتبػػاشل .كرغػػم أننػػا كنػػا مك ٌدسػػني فقػػد
كنت سعيدا ألشل استنشقت جرعات من اعتواء النقي.
كرأيت الدكتور العفرم الذم عرفته بصعوبة ألنه تغػريت مالػتػه دتامػان .فقػاؿ رل» :معػذرة
يا سعيد ،لقد اصػطنعت ذلػك السػيناريو حتػت التعػذيب فتػذكرت زمالئػي يف اليانويػة ميلػك
كرطتكمػػا أنتمػػا االثنػػني يف أعمػػاؿ إرهابيػػة كقتيػػة «.كاخػػوشل أنػػه هػػو
كميػػل سػػيدهم ،كهكػػذا ٌ
ػطرا كغتبػػورا ،يف يػوـ  21يونيػػو  2112قػرب من ػػزرل كهكػػذا
الػػذم ٌ
كجػػه الفرقػػة اطتاصػػة ،مضػ ٌ
اختيطفت أنػا كأبنػائي علػى السػاعة اليانيػة بعػد الػزكاؿ .كأكػد رل أنػه تراجػع عػدة مػرات فيمػا
بع ػػد ع ٌم ػا ق ػػاؿ كلك ػػن ب ػدكف ج ػػدكل .كهن ػػا فهم ػػت الض ػػراكة ال ػ ك ػػاف يع ػػامل ف ػػا هػ ػ الء
اصتػالٌدكف ،الػػذين أرادكا بأيػة طريقػة أف أؤكػػد تصػػرلتات العفػػرم ،كلكػن مبػػا أنػ أجهػػل تلػػك
م إالٌ اصطناع تصرلتات أكير تلفيقان حو أّنٌب التعذيب.
التصرلتات دل يكن لد ٌ
كعرفػػت صػػديقان آخػػر ،كهػػو الػػدكتور نػػور الػػدين جملػػداشل ،ؼت ػتن يف علػػم األكبئػػة كال ػذم
يشػػتغل ب ػوزارة الصػػحة ،ككػػاف يعػػاشل مػػن مػػرض البواس ػري كال يأكػػل شػػيئا كال يتل ٌق ػى عالجػػا
تن يف اإلعػالـ ا رل أنػه أمضػى ذتػانني يومػان مػن االحتجػاز
بطبيعة اضتاؿ .كقد حكى لنا ؼتػ ٌ
كالتعذيب كأنه ؾتػا مػن اظتػوت عػدة مػرات .كقػاؿ أنػه رأل يف مكػاف آخػر أناسػا نتوتػوف موتػة
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بشعة حتت أنواع من التعذيب ال يتصورها إنسػاف :اظتنشػار ،الشػفاطة ،اطتنػا ،عمليػة اطترقػة
اخل .كحكى لنا آخركف تقنيات للتعذيب رهيبة للغاية!
يا إعتي! إ ٌف كل هػذل اصتػرائم كاإلبػادة تقػع يف صػمت يف األقبيػة كالزنزانػات حتػت األرض
لدل الفرؽ اطتاصة كؼتافر الشرطة ،اخل.
كأخريا كيف ساعة متأخرة من اظتساء ،رجػع ك ٌػل منػا إذل زنزانتػه حتػت األرض حيػث العزلػة
كالركائح الكريهة .لقد صرت أحس فا أكير فأكير.
يف صػػباح  2يوليػػو  2112أخػػذكشل إذل الطػػابا األخػػري ،أك مػػا قبػػل األخػػري ،مػػن أجػػل
لي أف أع ؼ بكل شيء كإالٌ فش ٌف التعذيب كػاف سييسػتأنف مػن
إدتاـ احملضر .ككاف كتب ع َّ
ػوت
جدي ػػد .كبع ػد م ػػا رآشل أح ػػد اصتالٌدي ػػن أت ػػأ ٌدل بش ػ ٌػو أن ػواع األدل ،س ػػأل – كك ػػاف ل ػػه ص ػ ه
رخيم ،ككاف هو الذم أعطاشل من قبل قليال من اصتع بعد يوـ مػن التعػذيب – قػائال» :إ ٌف
ه
أب ػػاؾ ك ػػاف ش ػػهيدا ألػ ػيس كػ ػذلك « فػ ػرددت باإلكت ػػاب .فس ػػأل » :لق ػػد عي ػػذب مػ ػن طػ ػرؼ
الفرنس ػيني « ،فقل ػت بػػالطبع .فقػػاؿ » :ىم ػن الػػذم نػػاؿ أكػػو قسػػط مػػن التعػػذيب ،أن ػت أـ
أبػػوؾ « ،فػ ٌددت عػػن اإلجابػة ،أل ٌشل دل أكػػن أِّػػن أ ٌف هنػػاؾ فرقػػا كبػريا ،كلكػػن قلػػت لػػه مػػع
ذلك» :أِّن أ ٌف أيب قد عيذب أكير «.ف ٌرد» :ترل إذف!« ،كيقصد أ ٌف التعذيب الػذم نتارسػه
اليوـ النظاـ االنقاليب أق ٌل شراسة.
كلكػػن مػػا هػػو الفػػرؽ عنػػدما نتػػوت الشػخن اليػوـ حت ػت التع ػذيب كمػػا مػػات اجملاهػػدكف
كػػذلك حتػػت التعػػذيب إبػٌػاف حػػرب التحريػػر فتػػذ ٌكرت حينئػػذ عن ػواف كتػػاب احملػػامي جػػاؾ
فريجيس الذم يلخن اظتأساة» :رسالة إذل أصدقائي اصتزائريني الذين أصبحوا جالٌدين«.
يف الف ػ ة ب ػػني  8ك 21يولي ػػو  2112كن ػػت ػتبوس ػان يف زنػ ػزان ل ػػيالن ك ػػاران .لق ػد كن ػػت
مشغوال جبركحي ال أصبحت ت ظت أكير فأكير .كلقد كنت أتأ ٌدل خاصة من ضربة قاسػية
عل ػػى رأس ػػي ،كم ػػن عيػ ػ اليس ػػرل حي ػػث أف بص ػػرم ض ػػعف كيػ ػريا كم ػػن ي ػػدم اليم ػػئ الػ ػ
أصبحت ال أستطيع طيٌها ككذلك من آالـ يف ِّهرم.
كيف  28يوليو  2112صػعدنا (أنػا كبعػض اظتعتىقلػني) مػن أجػل إدتػاـ احملاضػر .كيػري مػن
االع اف ػػات اظتقتلع ػ ػة حت ػ ػت التع ػػذيب دل تط ػ ػرح رل مػ ػػن جدي ػػد .فوقٌع ػػت احملض ػػر مي ػػل اظتػ ػػرة
السابقة ،كالعيناف معصوبتاف .كأخوشل احملامي فيمػا بعػد أ ػم أعػادكا النقػاط السػابقة بطريقػة
مضخمة أكير.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
280

التعذيب كالضحايا

كظتػػا رآشل أحػػد اضتػ ٌػراس أتػأ ٌدل مػػن جركحػػي ،نظٌػف رل اصتػػركح ككض ػع عليه ػا اظتركرك ػركـ .مث
رجعنا إذل زنزاناتنا.
يت يف زنزان أتأ ٌدل من جركحػي أظتػان شػديدان.
كيف أياـ  22 ،22ك 22يوليو  ،2112بق ي
كيف مسػػاء يػػوـ  22يوليػػو أيدخلػت (مػػع معت ىقلػػني آخػرين) عنػػد اظتصػ ٌػور .فأخػػذكا صػ ىػورنا مػػع
بصماتنا.
كيف ليلة  22إذل  28يوليو  ،2112كبينما كنت أتوقٌع أشل ذاهب يوـ الغد ألميػل أمػاـ
قاضػي التحقيػػا ،هػػا هػػم جػػاءكا كأخػػذكشل إذل الطػابا العلػػوم مػػن أجػل اظتناقشػة مػػع القػػادة.
لقػػد أنك ػرت التصػػرلتات ال ػ انتيزعػػت م ػ حتػػت التعػػذيب ،كلكػػنهم أ ٌكػػدكا بػػأن تكلٌمػػت
بك ػػل حري ػػة .حينئ ػػذ ،كخوف ػػا م ػػن أف أرج ػػع إذل التع ػػذيب ،ك ػػررت عت ػػم م ػا قلت ػػه م ػن قب ػل مث
أرجعوشل إذل زنزان .
كبعد ضتظات ،أم عند منتصف الليل تقريبا ،فيتح باب زنزان  .فاندهشػت ،كنػت أِّػن
أ م سيأخذكن إذل مكاف آخر للتعذيب .حقان لقد رتد الدـ يف عركقي من شدة اطتوؼ.
كضعوشل داخل سيارة يف اظتقعد اطتلفي كانطلقت بنا .دل أفهم شػيئا .كبعػد ربػع سػاعة نزلػت
كالعيناف معصوبتاف إذل أف دخلنا عمارة .فتكلٌمػوا عػن بطاقػة طبيػة تيعػ ٌد رل ففهمػت أنػ يف
قاعة استعجاالت من أجل العالج ،كمن احملتمل أف نكوف يف مستشػفى .فتنفسػت بعمػا،
كارحتت أن دل أيزتل إذل مكاف التعذيب .فجاءت امرأة كأخذت تعاجل يػدم اليسػرل كظتػت
اصتػػرح بعػػدة نقػػاط خياطػػة ألف اصتػػرح ك ػاف عميقػػا .كفض ػلت أف تيفحػػن جػػركح رأس ػي ٌمػػن
طرؼ أخصائي يف جراحة األعصاب .كنظران لتأخر هذا األخري قيل رل« :ال يسػمح الوقػت
حو يّرل لك عملية جراحية لعالج التمزقات يف رأسك».
ردشل اصتالٌدكف إذل زنزان حتت األرض من جديد.
كمن ىمثَّ ٌ

كيف  28يوليػػو ،يميل ػت أمػػاـ قاضػػي التحقيػػا باحملكمػػة اطتاصػػة ب ػاصتزائر أيػػن صػػدرت يف
ح ٌقي مذكرة حبس كاعتيقلت يف سجن اضتراش.
 .14..محمد سادات
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.228 .

+

اشتػػي ػتمػػد سػادات ،أبلػ مػػن العمػػر  81عامػان .متػػزكج كأب ليالثػة أطفػػاؿ .أشػػتغل رئيس ػان
لقسػػم اإلدارة يف اطتطػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة مبطػػار اصتزائػػر العاصػػمة .أدرل ف ػذل الشػػهادة مػػن
سجن اضتراش يوـ  22أكتوبر .2112
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أكقفػػت يػػوـ  8سػػبتمو  2112يف حػػدكد السػػاعة العاشػػرة صػػباحان ،حينمػػا كنػػت أغػػادر
اظتركػػز الطػػيب للخط ػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة علػػى مقربػػة مػػن مقػ ٌػر عملػػي .كان ػػت ت ػرافق ابن ػ
فصلت عػن
الصغرية البالغة من العمر سبع سنوات ،جئت فا إذل طبيب األسناف للمعاينة.
ي
ابن ال أ ًيخذت يف سػيارة تابعػة للخطػوط اصتويػة اصتزائريػة كنػت أكقفتهػا أمػاـ اظتركػز الطػيب.
ال أدرم حو ا ف مصري ابن .
أخذكشل مباشرة إذل ثكنة شاطوناؼ ،كفػورا أكسػعت ضػربا كشػتما .مث ج ٌػردكشل مػن ثيػايب
ػدم بػأغالؿ مشػدكدة
ػذم كي ٌ
ػدمي كفخ ٌ
كم ٌددكشل فوؽ سرير مصنوع من اإلشتنػت مث ربطػوا ق ٌ
بشحك ػػاـ حت ػػت السػ ػرير .كن ػػت كقطع ػػة الس ػػجا ب ػػدكف أيػ ػة إمكاني ػػة للحرك ػػة .مث ش ػػرعوا يف
تعػ و
ػذيب فظيػػع باطترقػػة ،خرقػػة مبلولػػة فػػوؽ الوجػػه كيفػػرغ فوقهػػا اظتػػاء بػػدكف انقطػػاع كمنخػػرم
الكلي عن التنفس .بعػدها ابتلعػت اظتػاء كيف كقػت
مسدكد بأيديهم ،كالنتيجة هي االنقطاع ٌ
قصري امتأل بط  .عندها صعد أحدهم فوؽ بط الستصراع اظتاء.
بعػػد ذلػػك عػ ٌذبوشل بالكهربػػاء ( 200ف ػولط) متبوعػػة باللكمػػات العنيفػػة كالضػػرب ف ػراكة
كحتػػدث جركحػػا يف اصتسػػم .مث أعػػادكا التعػػذيب باطترقػػة كهكػػذا
غتهػػزة بوغػػي ي
تشػػبه مطرقػػة ٌ
دكاليك .تعرضت عتذا التعذيب حوارل اثٍنتا ىع ٍشرة ساعة يوميٌان.
حصػة تعػذيب كػاف علػيهم أف يأخػذكشل إذل زنزانػة انفراديػة حيػث كنػت ال
كيف اية كػل ٌ
أقول علػى اظتشػي كأعػاشل مػن آالـ فظيعػة يف كػل أؿتػاء جسػدم كخاصػة يف ناحيػة الكتػف.
اضتراس درماشل من األكل.
كانوا ييلقوف يب داخل الزنزانة عريانا كيأمركف ٌ

++

كيف الغػػد ،أعػػادكا عمليػػة التعػػذيب بػػنفس الطػػرؽ .كػػانوا يقولػػوف رل يف كػػل مػػرة سػػتموت
اليػػوـ كإف دل دتػػت حتػػت التعػػذيب سنضػػع لػػك رصاصػػات يف ال ػرأس كس ػ ي مى أمػػاـ بيت ػػك.
ه ٌددكشل عدة مرات أ م سيحضركف زكج كسيغتصبها كل اصتنود.
بت بانتظ ػاـ مػػدة اثٍنتػػا ىع ٍشػػرة سػػاعة يوميٌػان.
دامػػت هػػذل الوضػػعية ذتانيػػة عشػػر يومػػا .عي ػذ ي
غتردان من اليياب يف زنزانة انفرادية.
كانوا ييلقوف يب يف اية النهار ٌ
ضتصة األخرية من التعذيب األكير فظاعة حيث كسركا ذراعي بضريب بكػل قػوة
كانت ا ٌ
بكرسػػي بينمػػا كنػػت مقيػػدان إذل الس ػرير اإلشتن ػ  .كمػػا ضػػغط الضػػابط الػػذم كػػاف يض ػرب
بالكرسي – كيقوـ مبراقبة كل عمليات التعذيب منذ البداية – على عي بشفامػه بكػل قػوال
لكي يفقأها كذلػك طػواؿ أكيػر مػن  22دقيقػة .كيف نفػس الوقػت كنػت أعػ ٌذب بالكهربػاء،
فتوصػػل قطػػيب الكهربػػاء ب ػأذشل مث جبهػػازم التناسػػلي .إضػػافة إذل هػػذا تكبٌ ػدت اطتنػػا باظتػػاء
كالضربات ال ال تنقطع.
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تسػػببت الض ػربات القويػػة يف الػػدماغ كالوجػػه يف أكدنتػػا خطػػرية يف ناحيػػة الوجػػه كالعينػػني،
كما ٌأدل ىجلد الرأس إذل فقداف القدرة على فتح العينني كالفم .ككػاف اصتػالدكف يضػحكوف
حني يركشل منتفخا ً
كالق ٍربة.

رل الضػربات كيطفئػوف سػػجائرهم
ليوجهػوف إ َّ
كػانوا يضػعون يف الزنزانػة مث يمتػرج اصتنػػود ٌ
على جلدم ،كعلى أنفي كبط كأذشلٌ.
أنا معتقل حاليا يف سجن اضتراش .كالكسر الػذم تلقيتػه يف ذراعػي األنتػن أثبتتػه األشػعة
يف عيادة السجن يوـ  8أكتوبر .2112
أنبهكم أ م هددكشل بتدمري بي الذم أسكن فيه مع كالدم كعائل .

أشل ش ػػبه أعم ػػى (بص ػػرم مض ػػطرب م ػػن جػ ػٌراء التع ػػذيب) كرل
مب ػػا أ ٌف ذراع ػػي مكس ػػورة ك ٌ
ازرقاؽ الدـ من اللٌطٍم حتت اصتلد ،عالكة على ا ثار النفسية ال تركهػا التعػذيب اظتسػتمر،
فػش ٌف بقػػائي علػػى قيػػد اضتيػػاة يعتػػو معجػػزة .كانػت حيػػام مهػ ٌددة إذل غايػػة ميػػورل أمػػاـ قاضػػي
كهػ ٌددت باإلعػادة إذل التعػذيب يف
التحقيا للمحكمة اطتاصة باصتزائر ،كقػد أيكسػعت ضػربا ي
حالػػة إنكػػار مػػا جػػاء يف ػتضػػر "التحقيػػا" للشػػرطة .كقػػد حػػدث هػػذا أمػػاـ مكتػػب القاضػػي
يف ركاؽ الطابا اطتامس حملكمة اصتزائر.
 .15..الطيّب زيتوني

اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
خراط.
اشتي الطيٌب زيتوشل ،عمرم  12سنة كأقطن دلٌس ،مبدينة اضتدائا أين أمارس مهنة ٌ

السػػاعة التٌاس ػعة صػػباحا دخلػػت فرق ػة مػػن اصتػػيش
ي ػوـ اطتمػػيس  2مػػايو  2112علػػى ٌ
ً
مرفوق ػة بال ػ ٌدرؾ الػػوط إذل ػتلٌ ػي .اسػػتجوب دركػ ٌػي برتبػػة رقيػػب كحينمػػا قلػػت لػػه أ ٌف اشتػػي
زيتوشل ركل ركلة قويٌة يف أسفل بط فوقعت علػى األرض طت ٌفػة كزشل ( 28كيلػوغراـ) .بعػد
لش ػػاحنة
ت علػػى بط ػ كػػي ال ي ػراشل أحػػد ،كعنػػد توقٌ ػف ا ٌ
ككض ػػع ي
ذلػػك أركبػػوشل يف شػػاحنة ي
كجدت نفسي أماـ مقر شركة لوناكو ( )ONACOالواقعة يف ٌبوابػة دلٌػس .لونػاكو م ٌسسػة
(مصنع) قدنتة حت ٌولت إذل ثكنة (مركز أمامي) للجيش يف دلٌس.
السػػاحة
أنزلػػوشل مػػن ٌ
الشػػاحنة ،مثٌ أكثق ػوا ي ػد ٌ
م بش ػ ٌدة دب ػل كراء ِّهػػرم كألق ػوا يب كسػػط ٌ
الرقيػب
حيث أحاط يب ستسة أك ستة جنود كقاموا بتغطية كجهي بيوب مبلٌل ،مث بػأمر مػن ٌ
كل جسػدم مبػا يف ذلػك صػفع كجهػي .دل أسػتطع أف أصػ ٌد ك ٌػل
بدؤكا بتوجيه الضربات إذل ٌ
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ػدم كانتػػا مربػػوطتني .ض ػربوشل بقضػػباف خشػػبيٌة ظت ػ ٌدة عش ػرين دقيقػػة علػػى رتيػػع
ذلػػك ألف يػ ٌ
أؿتاء جسدم .مثٌ أجلسوشل على ركبتام فػوؽ طريػا مزفٌػت لتػرؽ ك ٌػل مػن يلمسػه ،ك ٌػل هػذا
حو ماذا فعلت كظتاذا يعاملون هكذا.
كدل أكن أعلم ٌ

ػك كثػػاقي كأخػػذشل إذل مكتبػه كقػ ٌدـ رل
كي برتبػػة رقيػػب ،ففػ ٌ
كبعػػد الظٌهػػرية جػػاء نفػػس الػػدر ٌ
بعػػض اظتػػاء لش ػ ٌدة عطشػػي .بعػػدها بػػدأ يسػػأل ع ػن أنػػاس مطل ػوبني ،كأل ٌشل دل أكػػن أعػػرفهم
فقد أطلا سراحي قائال أنٌه كاف ؼتطئا يف ح ٌقي.
ص ػة كأ ٌف العيػػد كػػاف علػػى األب ػواب.
كعنػػد رجػػوعي إذل البيػػت فرحػػت عػػائل بعػػودم خا ٌ
ػزرؽ مػػن جػ ٌػراء الض ػػرب
اسػػتحممت ،كبػػدأت الوالػػدة بتضػػميد جركحػػي كده ػن جسػػمي اظتػ ٌ
الزيتػػوف .عنػػدها ر ٌف اعتػػاتف ،كرفعػت ال ٌسػماعة فػشذا بػه نفػس الٌرقيػػب يطلبػ للحضػػور
بزيػت ٌ
إذل اليٌكنػػة يف أسػػرع كقػػت ؽتكػػن حػػامال معػػي بطاقػػة التعريػػف .كهػػذا م ػػا قمػػت بػػه فع ػػال.
طلبت من كالدم مرافق بسيٌارته ،كانطلقنا تاركني ٌأمي تبكي.
الرقي ػب ػتاطػػا بػػاصتنود .أخػػذشل إذل مكتبػػه كطلػػب م ػ ٌ
عنػػدما كصػػلنا إذل اليٌكنػػة كجػػدنا ٌ
بطاقة التعريف ،كقاؿ أن سأمضي الليلػة يف اليكنػة .بعػدها طلػب مػن أحػد اصتنػود أف متػو
الرجوع إذل البيت مبفردل .أشرت إذل أيب طالبا منه الػ ٌذهاب
كالدم أ ٌ م لتتاجون كأ ٌف عليه ٌ
كأف ال يقلػ ػا علػ ػ ٌي ،فغادرن ػػا كالػ ػ ٌدموع ت ػػذرؼ م ػػن عيني ػػه ككأنػٌ ػه ك ػػاف عل ػػى عل ػػم أ ٌف العائلػ ػة
ستقضي العيد بدكشل كأنٌه لن لتتضن إالٌ بعد ستس سنوات من السجن.
أركبوشل على مي سيٌارة إذل ثكنة أخرل تقع على شاط البحر ،يف حدكد مدينة دلٌس،
اشتهػػا لً ً
ني (اظتالحػػة –  )les Salinesكالٌػ تل ٌق ػب ب ػػميلٌث برمػػودا ألنػٌػه ينػػدر مػػن خػػرج
يسػػال ٍ
ى
الشػباب مػن منطقػة دلٌػس دل يسػمع عػنهم أحػد
ات
ر
ػ
ش
ع
ػت
م
ه
الت
ػ
ل
ا
ػة
ن
ك
الي
هذل
حيٌا من
ٌ
ٌ
ٌ
ػت حينئػذ أ ٌف األمػر خطػري،
كانقطعت أخبػارهم .هػذا هػو مصػدر تسػمية ميلٌػث برمػودا .عرف ي
أشل أكشػك أف ال أعػود إذل
حو اظتمػات ،ك ٌ
دتر عل ٌي أيٌاـ ستظ ٌل عالقة يف ذاكرم ٌ
كأنٌه سوؼ ٌ
مركا مػن هػذا اظتكػاف كانقطعػت أخبػارهم ،كػاف
كل الذين ٌ
البيت ٌ
مرة أخرل .كجاء يف ؼتيٌل ٌ
أغلػػبهم شػػباب ميلػػي يعيشػػوف حيػػاة هادئػػة كلتلمػػوف جبزائػػر حػػرة كمسػػتقرة كيػػأملوف مبسػػتقبل
سعيد .كلكن شاءت أقػدار اهلل أف ّػرم األمػور علػى مػا هػي عليػه ،كرمبػا سػيكوف رل نفػس
اظتصري .أثناء اظتسري كاف رأسػي مغطٌػى ككنػت ال أرل شػيئان علػى اإلطػالؽ كدل أكػن أشتػع إالٌ
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شػػتائم مصػػحوبة بض ػربات علػػى رأس ػي .كأحسسػػت ْػػوؼ رهيػػب أل ٌشل دل أكػػن أعلػػم بعػػد
كل هذا.
ظتاذا يفعلوف يب ٌ
عنػ ػػد كص ػ ػولنا إذل اليكنػ ػػة أنزلػ ػػوشل كشػ ػػرعوا يف دفعػ ػػي بقػ ػػوة كض ػ ػربوشل علػ ػػى رتيػ ػػع أؿتػ ػػاء
جسدم .دخلنا ن ٌقالة كنزعػوا عػ العًصػابة الٌػ كانػت حتجػب عػ الرؤيػة ،فوجػدت نفسػي
أمػاـ ثالثػة رجػاؿ أشػ ٌداء داخػػل غرفػة شػبه فارغػة كمفزعػة .كػػانوا كلٌهػم برتبػة نقيػب ،يرتػػدكف
لبػػاس اظتظلٌيػػني .قػػاؿ أحػػدهم» :مػػن الظٌػػاهر أنػٌػه إرهػػايب خطػػري «.أخػػذكشل بسػػرعة ككضػػعوشل
داخػػل مكػػاف يشػػبه اليٌالجػػة طولػػه  2.2م ػ كعرض ػه سػػتة أعشػػار اظت ػ  .كػػاف اظتكػػاف ضػػيقا
علي أف أبقى جالسا على ركب ٌ ،ككاف الظالـ دامسا كالصمت رهيبا.
جدا عتذا كاف ٌ
كيف ح ػوارل الس ػػاعة اضتادي ػػة عش ػػر ل ػػيال فيػػتح الب ػػاب كأخرج ػوشل كأل ٌكؿ م ػٌرة طرح ػوا عل ػ ٌػي
س ػ اؿ» :أيػػن اإلرهػػابيٌوف « أجبػػت أن ػه ليس ػت رل أيػٌػة فكػػرة .عنػػدها ض ػربت عش ػوائيٌا حػ ٌػو
أغمػػي علػ ٌػي ،مث رم ػوا اظتػػاء علػػى كجهػػي كاسػػت نف التعػػذيب .مث أمػػر نقيػػب بػػأف أيؤخػػذ أمػػاـ
شػػاط البح ػر كأيضػػرب ح ػو إذا فقػػدت كعيػػي أيرم ػى يف البحػػر ألفيػػا مػػن غشػػياشل ،كهك ػذا
دكاليك.
الرقيػػب ليس ػأل
يف هػػذل اللٌيلػػة أيغمػػي علػ ٌػي ثػػالث مػ ٌػرات فػػذل الطٌريق ػة ،ككػػل مػػرة يعػػود ٌ
أشل ال أع ػػرؼ دتام ػػا م ػػا
أشل ال أعل ػػم ش ػػيئا ك ٌ
السػ ػ اؿ» :م ػػاذا عن ػػدؾ لتق ػػوؿ « فأجيب ػػه ٌ
نف ػػس ٌ
ػدم بندقيٌتػه مصػوبا إياهػا
بالرصاص ،فأخذ اصتن ٌ
يتح ٌدث عنه .كأمر الرقيب جنديٌا أف يرمي ٌ
الرصػاص!« أجبتػه أنٌػه لػيس عنػدم مػا
ؿتوم كقاؿ رل» :تكلٌم كإالٌ أطلقػت عليػك كابػال مػن ٌ
ألشل ال أعلم شيئا كأضفت» :إنٌك لو قتلت فأنت مس كؿ أمػاـ اللٌػه علػى هػذا العمػل
أقوله ٌ
الرقيػػب م ػ ٌ كقػػاؿ» :مػػن مص ػلحتك أف تػػتكلٌم ،علػػى كػ ٌػل حػػاؿ
الػػذم ال مػ ٌ
ػور لػػه «.اق ػ ب ٌ
فشنٌك لن ترل كالديك بعد اليوـ «.كأمرهم بشرجػاعي إذل اليالٌجػة .دل يكػن مبقػدكرم اظتشػي،
فػػأمر النٌقيػػب جبػ ٌػرم إذل النقالػػة .كظتػػا كصػػلنا رمػػوشل يف اليالٌجػػة كمػػا ترمػػى القػػاذكرات كأغلقػوا
علي الباب كتركوشل يف هذل اضتفرة ٌ
السكوف القاتل.
كهذا
اظتوحشة
ٌ
ٌ
ػدم كرجلػ َّي معػػا دبػػل
يف اليػػوـ اليػٌػاشل ( 2مػػايو  ،)2112أخرجػػوشل مػن حفػرم كأكثقػوا يػ ٌ
بعػػد أف جػ ٌػردكشل مػػن ثٌي ػػايب .كنػػت عاري ػا كي ػػوـ كلػػدت ٌأمػػي .ب ػػدؤكا يض ػربون بعصػ ٌػي م ػن
خش ػب .ك ػاف بػػني اصتالديػػن رجػػل برتبػػة مسػػاعد ييػدعى كليػػد الشػػايب يف األربعينػػات مػػن
ػزكج كلػيس لديػه عائلػة كأنٌػه دل يكػن يعػ ٌذب مػن
كل النٌػاس ،معػركؼ بأنػٌه دل يت ٌ
العمر ،يمتيف ٌ

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

282

أجػػل اضتصػػوؿ علػػى معلومػػات كلكػػن مػػن أج ػل التٌل ػ ٌذذ ،يع ػ أنػػه سػػادم ٌم .كػػاف لتمػػل
موصػػال سػػلكيٌا كيقػوـ جبلػػدم علػػى مسػػتول الوجػػه كالػ ٌػرأس .كػػاف معػػه ثالثػػة أك أربعػػة جنػػود
ٌ
بالعصي .بعد ذلػك قػاموا جب ٌػرم ،كأنػا عػارم اصتسػد ،علػى أرضػيٌة مػن حصػب إذل
يضربون
ٌ
غرفػػة التٌعػػذيب علػػى بعػػد ستسػػني مػ ا .ربطػػوشل عاريػػا إذل قػػاركرة أسػيتيلني كػػي ال أحتػ ٌػرؾ كإالٌ
مبوصػله ال ٌسػلك ٌي حػ ٌو أغمػي علػ ٌي .كظتػػا
فأسػقطها علػى جسػدم .بػػدأ كلػػد الشػايب كتلػػدشل
أفقت كجدت نفسي يف اليالجة اظتظلمة كال أصبحتٌ مأكل بالنسبة إرل ،أين أستطيع أفٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أس يح قليال.
دم عل ػ ٌػي الب ػػاب فرج ػػع قل ػػيال إذل اطتل ػػف مثٌ أدار
كيف الي ػػوـ اليٌال ػػث 2 ،م ػػايو ،ف ػػتح جنػ ػ ٌ
رأسه .دل يكن مبقدكرل رؤي يف تلك اضتالة :كنت عريانا كمليئا باصتركح كالدماء ،كما كنت
أىنٍػ ىػي بٌرائحػػة كريهػػة .فأحضػػر رل سػػركاال كقميصػػا ،أحسػػبها ملكػػي ،ال أدرم ،دل أعػػد أتػػذ ٌكر
مػػاذا كنػػت أرتػػدم .بعػػدها أحضػػر رل قطعػة خبػز يػػابس مػػن بقايػػا أيػػاـ كجػػدهتا لذيػػذة ألنٌػ
كنت دل آكل شيئان منذ ثالثة أيٌاـ .مث أحضر رل اظتاء ككاف مندهشا كيػف كنػت أتلػ ٌذذ هػذا
الطٌع ػاـ ككأنٌػه عصػػري اظتػػوز .كقػػد تػػأثٌر لدرجػػة أنػٌػه ضػػرب البػػاب بيػػدل ض ػربة شػػديدة ،كقتػػس
رل كػي يقفػل
بكلمات دل أفهمها ألن كنت منشغل الباؿ يف أكل تلك اللقيمات .اعتذر إ ٌ
الصػدر
إرل بكلمة تشجيع .فرجعت إذل قبػوم منشػرح ٌ
الباب كقاؿ» :إ ٌ ا األكامر!« مثٌ قتس ٌ
ألنٌ كجدت إنسانا فيه بقية رزتة ،كلك كنت قلقا لكونه رٌمبا الوحيد يف هذل اليٌكنة.
بعدها جاء أحدهم برتبة نقيب يػدعى مػوالم كفػتح البػاب .أخػرج كسػأل عػن بعػض
األشػػخاص اظتطلػػوبني .ذكػػرت لػػه مػػن أع ػرفهم ،فمػػنهم مػػن هػػو جػػار رل كمػػنهم مػػن شتعػػت
عنه ،كلكن أ ٌكدت له أنه ليس رل أية عالقة فم ،كهذل هػي اضتقيقػة .فبػدأ يهػ ٌددشل ،كقػاؿ
رل » :من األفضل لك أف تتكلٌم كإالٌ فش ٌف ؼتابرات بػومرداس سيحضػركف لرؤيتػك ،كصػ ٌدق
علي يف اليالجة كذهب.
فمعهم ستتكلٌم ح ٌو عن ٌأمك!« مثٌ أغلا ٌ
ػدت أمػػامي ثالثػػة رجػػاؿ بلبػػاس
كيف ح ػوارل ال ٌسػػاعة اضتاديػػة عشػػر ل ػيال فيػتح البػػاب ،فوجػ ٌ
م ػػدشلٌ ،أح ػػدهم يف األربعين ػػات م ػػن عمػ ػرل ،يرت ػػدم نظٌػ ػارات ،ضػ ػخم كمالػت ػػه ت ػػوحي بأنٌػػه
مي ٌقفٌ .أما االثناف ا خراف فكانػا شػابني .فهمػت أ ٌ ػم مػن اظتخػابرات ،يعػ رجػاؿ يق ٌػرركف
إف كنت ستموت أـ ال ،كيف بعض األحياف كتهزكف عليك يف التٌػ ٌو.

++

مالحظػػة احملػػررين :السػػادم هػػو الشػػخن اظتصػػنف بالسػػادية ،كهػػي اشػػتقاؽ اللػػذة عػػن طريػػا تعػػذيب ا خػرين ،سػواء
بعدكاف مادم كالضرب كاإليذاء البدشل أك بعدكاف معنوم كالتقليل من شأف ا خر كعدـ مراعػاة مشػاعرل ككرامتػه .كغالبػا
مػػا دتتػػزج السػػادية بالنشػػاط اصتنسػػي للسػػادم ،فػػال يشػػتا لذتػػه اصتنسػػية إال عنػػد إيقػػاع األذل كالضػػرر اظتػػادم كاظتعنػػوم
بضحيته .السادية منسوبة إذل اظتركيز دك ساد (.2820-2722 )Marquis de Sade
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التعذيب كالضحايا

ألشل الحظت من قبل عالمة زتػراء دتيػل لالسػوداد يف حػائط النقالػة ،كعنػدما
أقوؿ هذا ٌ
رآشل أحػػد اصتن ػود اق ػ ب م ػ ٌ كقػػاؿ» :أتػػدرم أ ٌف هػػذل العالمػػة عبػػارة عػػن دـ « كأقسػػم بػػأ ٌف
اظتقتوؿ كاف شابا متٌ القضاء عليه أماـ عينيه .فبدأت أحاكؿ فك هويته ألن أعرؼ الشباف
الذين اعتقلوا هنا كانقطعت أخبارهم.
ردم دائمػا
بدأ أكو ا ٌلرجاؿ اليٌالثة سػنٌا لتػ ٌدث فػدكء ػتػاكال أف يق ٌػول شػيئا مػا ،فكػاف ٌ
ػأشل ال أعلػػم شػػيئا ،كلػػو كنػػت أعلػػم م ػا كنػػت ألحت ٌمػػل مػػا القيتػػه ضت ػ ٌد ا ف .فغضػػب كبػػدأ
بػ ٌ
يضرب هػو كا خػرين مهػ ٌددا إيٌػام بػاظتوت .لقػد أصػبح كاظتسػعور .بعػدها أخػذكشل إذل غرفػة
اضتساس ػػة م ػن
التٌع ػػذيب ،كق ػػاموا بربط ػػي كّري ػػدم م ػػن ثي ػػايب ككض ػػعوا الكهرب ػاء يف اظتن ػػاطا ٌ
جس ػػدم ،كيف نف ػػس الوق ػػت ق ػػاموا بض ػػريب عل ػػى الوج ػػه كال ػ ٌػرأس ح ػ ٌػو أغم ػػي عل ػ ٌػي .بع ػػدها
كهليػ ٌػم ىجػ ٌػرا .يف هػػذل اللٌيلػػة أغمػػي
أيقظػػوشل كأعػػادكا الكػ ٌػرة مبضػػاعفة ش ػ ٌدة التٌيػػار الكهرب ػائي؛ ى
مرات .دل يكن باستطاع اظتشي كال الكالـ ،فأرجعوشل إذل حفرم شبه ميٌت.
علي ع ٌدة ٌ
ٌ
الرابع ( 8مايو) جاء النٌقيػب مػوالم مرفوقػا مبػدشلٌ معػركؼ باسػم كليػد،
يف صبيحة اليوـ ٌ
الش ػػعر ،ه ػػو األعن ػػف كاألرع ػػب .ككػ ػاف متي ػػف
السػ ػمرة ،أمل ػػس ٌ
ك ػػاف ش ػػاب ق ػ ٌ
ػوم ،ش ػػديد ٌ
اصتميػػع ،كيقػػاؿ بأنػٌه قتػل الكيػػري مػػن النٌػػاس .فػػتح علػ ٌػي كليػد البػاب كقػػاؿ» :عنػػدؾ مهلػػة إذل
غاية منتصف اللٌيل لتتكلٌم ،ف ٌكر جيٌدا ،هذل فرصػتك األخػرية «.مثٌ أغلػا البػاب تاركػا إيٌػام
السكوف القاتل.
يف هذل اضتفرة اظتظلمة ك ٌ
دل أعد أعرؼ ماذا أفعل كال ما أقوؿ عتػم عنػد عػودهتم يف منتصػف اللٌيػل .هػل أصػطنع
حتمػػل ميػػل هػػذا العػػذاب ال
كلكػػن مػػاذا أصػػطنع هػػل أكرط أناس ػان أبريػػاء دل أعػػد أسػػتطيع ٌ
أدتئ اظتوت رغم أ ٌف عمرم  12عاما.
جسديٌا كال معنويٌا ،فأصبحت كاجملنوف ٌ
كيف حوارل ال ٌساعة العاشرة ليال جػاء كليػد لوحػدل حػامال معػه أغػالال .أخػرج مثٌ كبٌلػ
أشل ال أعل ػػم ش ػػيئا عل ػػى اإلط ػػالؽ.
كق ػػاؿ» :أرج ػػو أف تك ػػوف ق ػػد ف ٌك ػػرت جيٌ ػػدا!« فأجبت ػػه ٌ
ػائي .مثٌ ن ػػادل كلي ػػد
فأخ ػػذشل إذل غرف ػػة التٌع ػػذيب مثٌ ن ػػزع ثيػ ػايب كب ػ ػدأ كتلػ ػدشل ٌ
مبوص ػػل كهرب ػ ٌ
الشػػايب قػػائال لػػه» :أعمػػل بػػه مػػا بػػدا لػػك «.فػػأثٌر هػػذا األمػػر علػػى كليػػد الشػػايب إذ تغػػريت
عالمات كجهه ككأنه عير علػى كن ػز .بػدأ كتلػدشل بكػ ٌل مػا أكم مػن ق ٌػوة .بعػدها طلػب كليػد
إحض ػػار آل ػة الكهرب ػػاء ،كه ػػذل اظت ػ ٌػرة كض ػػعها يف دب ػػرم مض ػػاعفا التٌيػ ػار الكهرب ػػائي .دل يك ػػن
ػكرم ليكشػػف عػ  ،فقػػاؿ
مبقػػدكرم ٌ
حتمػػل ذلػػك األدل فػأيغمي علػ ٌػي .أحضػػركا الطٌبيػػب العسػ ٌ
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عت ػم» :قليػػل مػػن اصتػػو ( )Jusسػػريلته دتامػػا!« فوضػػعوا الكهربػػاء هػػذل اظتػػرة يف قضػػييب حػػو
علي مٌرة أخرل ككجدت نفسي بعدها يف زنزان أرتعد.
أيغمي ٌ

يف الي ػػوـ اطتػ ػامس 7 ،م ػػايو  ،2112ج ػػاءكا ألخ ػػذم ظتمارس ػػة نف ػػس ألػ ػواف التع ػػذيب.
تطبَّعوا على التعذيب فأصبح اطرادان آليػان بالنسػبة عتػم يف حػني أنػه كػاف جحيمػان بالنٌسػبة رل.
أم اس ػم متط ػر علػػى بػػارل .بػػدأت ب ػذكر إمػػاـ كن ػت
أم شػػيء ،أذكػػر ٌ
عن ػدها بػػدأت أقػػوؿ ٌ
أعرفػػه سػػطحيٌا ،خطػػر اشت ػه صػػدفة ببػػارل .كنػػت أختل ػا عتػػم حكايػػات كسػػيناريوهات ك ػانوا
يأخذك ا جب ٌديٌة .ذكرت عتم أشتاء اصترياف .كاف قتٌي الوحيد أف ي كوشل ضتارل.
تغػ ٌػريت طريقػػة تعػػاملهم معػػي ،فتوقٌػف التٌعػػذيب فقػػط ليسػػهل علػ ٌػي الكػػالـ كأقػػوؿ عتػػم
فعاؿ.
حسوا أنه ٌ
كل ما أعرؼ استأنفوا التعذيب الكهربائي أل م أ ٌ
اظتزيد .كظتٌا قلت عتم هذا ٌ
ػدم كرجل ػ ٌػي كأذشلٌ ،فػػذكرت عت ػػم أشت ػػاء أخػػرل .ك ػػاف األم ػػر
أكص ػػلوا الكهرب ػػاء إذل أصػػابع ي ػ ٌ
بسػيطا بالنٌسػبة عتػم أل ٌ ػم أحضػركا رل قائمػة مػن األشتػاء كمػا كػاف عل ٌػي إالٌ القػوؿ بػأ ٌف فالنػػا
فعػػل كػػذا كفالنػػا فعػػل ك ػذا كمػػن ىمثَّ لتضػػرك م كيعػػذبو م ليحملػػو م علػػى إمض ػاء ػتضػػر،
أم شػػيء ،أضػػحك
كهكػػذا يكونػػوا قػػد أؾتػػزكا عملهػػم .بعػػد ذلػػك أصػػبحت كػػاجملنوف ،أقػوؿ ٌ
لوحدم بدكف سبب ،كنت أرل كالبا كنساء كرجاال دل يكن عتم كجود.
كيف ليلػة مػػن اللٌيػػارل أخػػذشل اصتػػالدكف إذل كسػػط اظتدينػػة ،فػأنزلوشل كأمػػركشل بػػاعتركب .بػػال
فلمػا رفضػػت كضػػعوشل عل ػى ركبػ ٌ كا ػػالوا علػ ٌػي ضػػربا
شػػك كػػانوا يريػػدكف رميػي بالرصػػاصٌ ،
ح ػ ٌو نزفػػت دمػػا مػػن فمػػي كأنفػػي كرأسػػي ،مثٌ أرجعػػوشل إذل اليٌكنػػة حيػػث أكثقػػوشل عريانػػا يف
ػدت أف أمػ ٌػزؽ مػػن طػػرؼ الكػػالب ال ػ كانػػت دتػ ٌػر أمػػامي مػػن حػػني
لس ػاحة .كقػػد كػ ي
كسػػط ا ٌ
خر.
كيف الغد الباكر أخذكشل إذل قاعة كليد الشايب حيػث طلػب مػ ٌ معلومػات أخػرل .كمبػا
السػاحة أيػن أمضػيت ك ٌػل الصػبيحة
أنه دل يكن ٌ
لدم ما أقوله ضرب دزامه ،مثٌ أخرج إذل ٌ
الشمس احملرقة.
أشعة ٌ
حتت ٌ

كيف اظتساء جاء مفػتش الشػرطة كمعػه قائػد فرقػة الػ ٌدرؾ الػوط  .كػانوا مندهشػني ضتػال ،
حقيقي .فبدؤكا يسػتهزؤكف يب ،مثٌ أمػر النٌقيػب
أضحك بال سبب كأتكلٌم لوحدم كمجنوف
ٌ
بأخػذم إذل العيػادة العسػكريٌة أيػن فحصػ الطبيػب كلكنٌػه دل يػداك جركحػي .كأمػر الطبيػػب
بشرجاعي إذل ثالٌج .
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كحػ ػػني اس ػ ػ حت أخػ ػػذكشل إذل مركػ ػػز ال ػ ػ ٌدرؾ مثٌ أعػ ػػادكشل إذل اليٌكنػ ػػة ،أيػ ػػن ع ػ ػ ٌذب كليػ ػػد
الشػػايب مػ ٌػرة أخػػرل بالكهرب ػاء .مثٌ تعبػػوا م ػ ٌ أل ٌشل كنػػت أفقػػد كعيػػي فيعيػػدكشل إذل زن ػزان .
كبعػػد ذلػك نقلػػوشل إذل قسػػم الشػػرطة أيػػن أمضػػيت علػػى ػتضػػر ال أعلػم مػػا فيػػه ،مثٌ أرجعػػوشل
إرل
إذل اليٌكنػػة حيػػث أمضػػيت بضػعة أيٌػاـ ،طلػػب الطٌبيػػب خالعتػػا مػػن اصتنػػود عػػدـ التٌعػ ٌػرض ٌ
ػب
الس ٌ
كيريا ،غري أف الضباط كػانوا يػأتوف أحيانػان لضػريب باللكمػات أك بػأحزمتهمٌ .أمػا عػن ٌ
عتدت عليها.
كالشتم كاإلهانات فح ٌدث كال حرج ،أل ٌشل ا ٌ
الس ػػجن ػتكوم ػا عل ػ ٌػي ْم ػػس س ػػنوات ،م ػػع آالؼ
بع ػػد ه ػػذا كلٌ ػه ،كج ػ ي
ػدت نفس ػػي يف ٌ
اضتػػاالت الػ تشػبه حػال أك أسػوأ .كػػاف معػػي أنػػاس كنػػت سػػببان يف سػػجنهم ،أنػػاس أبريػػاء
ذكػػرت أشتػػاءهم حتػػت التٌعػػذيب كبػػدكرهم تكلٌم ػوا عػػن أشػػياء دل يقوم ػوا فػػا لالفػػالت مػػن
التٌعػذيب أك الػتخلن منػه .أنػاس كنػت أتعػ ٌذب ضتػاعتم كلٌمػا رأيػتهم فػأقوؿ يف نفسػي» :هػػل
يعذركن كيساػتون عند علمهم باضتالة ال كنت فيها «
الشهادة.
من يدرم رٌمبا يساػتون عندما يطٌلعوف على هذل ٌ
 .16..صالح بوزينة
اظتصدر :شهادة يمبػلَّغة شخصيا.

اشتي صاحل بوزينة .أنا يف سن األربعني كمتزكج .أشتغل أسػتاذان يف ال بيػة اإلسػالمية كإمامػان.
أنػػا مػػن العاصػػمة كلكػػن أكتػػب هػػذل الشػػهادة مػػن اظتنفػػى يف شػػهر أغسػػطس عػػاـ .1002
قبػػل أف أشػػرع يف الشػػهادة عػػن التعػػذيب الػػذم تعرضػػت لػػه يف  2112ك ،2112أريػػد أف
أصرح أ ٌف هذا النظاـ الوحشي َّ
عذب من قبل يف سبتمو .2172
ٌ
ح ػدث ذل ػػك يف ي ػػوـ م ػػن أيػػاـ الربي ػػع س ػػنة  2112كق ػػد كن ػػت نائم ػػا يف كق ػػت القيلول ػػة
فهجػ ػػم علػ ػ ٌػي جػ ػػيش ىعىرٍمػ ػ ىػرهـ مػ ػػن عناصػ ػػر اظتخػ ػػابرات بأيػ ػػديهم رشاشػ ػػات الكالشػ ػػينكوؼ
كاظتسدسات كقىػلىبوا البيت رأسان على عقب مث أنزلوشل بسػرعة كأركبػوشل سػيارة بيضػاء مث غطٌ ٍػوا
كجهي بالس ة ( )Vesteالزرقاء ال كنػت ألبسػها كانطلقػوا يب إذل مركػز التعػذيب يف منطقػة
اشتهػػا عػػني اهلل باّػػال ىدارل بٍػ ىػراهيم ككضػػعوشل يف زنزانػػة منفػػردة كسػػخة كقػػالوا رل» :تبقػػى هنػػا
حو يأم األمػر «.ككانػت الزنزانػة مضػاءة بشػبه َّ و
حولػوشل إذل
كشػاؼ للنػور ( )Projecteurمث ٌ
غاصػ وػة بالشػػباب اظت ػ من .كانػػت تلػػك الزنزانػػة مظلمػػة ،نتنػػة أل ٌف فيهػػا حفػػرة
زنزانػػة مظلمػػة َّ

+

توجػػد الشػػهادة الكاملػػة عػػن تعػذيب صػاحل بوزينػػة يف سػػبتمو  2172يف البػػاب التػػارمتي مػػن هػػذا الكتػػاب ،يف مقالػػة
حررها ص .د .سيدهم كـ .آيت مبارؾ.
بعنواف ؽتارسة التعذيب يف اصتزائر (ٌ )2::2-2:73
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مسػػدكدة ؽتلػػوءة بالغػػائط ،ككانػػت بػػاردة بػػالرغم مػػن كيػػرة األنفػػاس .أخػػذكا مػػن بيننػػا شػػابا يف
كع ًويلىهي كتأىتكىههي ككاف قليب يتمزؽ...
اخه ى
عمر التزهور كعذبول عذابا كحشيٌا .كنا نسمع صر ى

دل أتنػػاكؿ يف تلػػك الف ػ ة مػػن الطعػػاـ سػػول قطعػػة كاحػػدة مػػن اطتبػػز القػػدصل كشػػيئان يس ػريان
ج ػ ٌدان مػػن البطاطػػة اظتقليػػة ( )fritesكجرعػػة أك جػػرعتني مػػن اظتػػاء .نقػػن كزشل بس ػبعة كيل ػوا.
ً
كأل ػػم أخػػذكا م ػ اضت ػزاـ ،ف ػش ٌف سػػركارل صػػار أكػػو م ػ بكيػػري كاضػػطررت إذل أف أ ٍيمسػػكهي
باستمرار حو ال يسقط.
أخرجوشل يف اليوـ اليالث كأمركشل باالنصراؼ فظننت أ م عازموف على قتلػي فانصػرفت
كصرت أمشي كألتفت كرائي ىخشية رصاصة تسكن ًدماغي .كأسرعت اطتطى حو كصلت
إذل مكاف قريب من ملعب  2يوليػو فرأيػت شػبابا يهتفػوف باسػم فػريقهم الرياضػي فقلػت يف
نفسي» :ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم! الناس يعػذبوف علػى بعػد كيلػوم ات مػنكم
كانتم تلهوف كتلعبوف!«
ككصلت إذل البيت كيب من اصتوع ما ال يطاؽ ..كمػن أدل الػرأس كالقلػب ميػل ذلػك كاهلل
اظتستعاف.
ػت علػػى السػػفر إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة ألنػ كنػػت أعػػاشل مػػن مػرض القوبػػاء ()eczéma
ىعىزمػ ي
ً
يف أصابع القدمني كقد سبٌب رل ذلك حرجا ال قبى ىل رل به.
ككنت قػد شتعػت عػن اظتيػال اظتعدنيػة السػاخنة الػ ختػرج مػن أعمػاؽ األرض يف بوحنيفيػة
كأ ا مفيدة ج ٌدان ظترض القوباء فتحمست للسفر.

كال يفػػوت هنػػا أف أذكػػر أف رتيػػع األم ػراض (بػػدكف اسػػتيناء) ،ال ػ كنػػت كال أزاؿ أعػػاشل
السجن يف سنوات  2112 ،2172ك.2112
منها إذل يوـ الناس هذا ،هي من آثار ٌ
ؼ
ذهبت إذل بوحنيفية بسيارم كيف الطريا أكقفت فرقة من ال ٌد ىر ًؾ قريبا من مدينة ٍس ًػف ىيز ٍ
الس ػ ٌكر اظتشػػهور) باّػػال الغػػرب اصتزائػػرم .فتٌش ػوا السػػيارة فوجػػدكا يكتيبنػػا كيػػرية
(حيػػث مصػػنع ٌ
فأخػػذهتم الدهشػػة كقػػالوا» :دل كػػل هػػذل الكتػػب « فقلػػت» :ألقػرأ!« مث فتٌشػ أحػػدهم كشتػػح
رل باالنصراؼ! فحمدت اهلل ككاصلت طريقي.
أجػ ٍػرت غرفػػة يف فنػػدؽ أذكػػر اشتػػه كهػػو فنػػدؽ األمػػري
كعنػػد كصػػورل إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة ٌ
كبعػػد ترتيػػب أمتع ػ يف الغرفػػة ،خرجػػت إذل اضتمػػاـ كقضػػيت سػػاعة أك سػػاعتني مث تعرفػػت

++
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علػػى نىػ ىػواحي اظتدينػػة كصػػليت يف مسػػاجدها كتعشػػيت كدخلػػت إذل الفنػػدؽ كبعػػد ضتظػػات
استسلمت لنوـ عميا لذيذ دل يعكر صفول سول دقات عنيفة على بػاب غػرف بعيتػ مػن
رقػػادم كأنػػا طػػائر اللتػػب .شتعػػت صػػوتا قبيحػػا مزعجػػا» :افػػتح البػػاب! ؿتػػن رجػػاؿ الشػػرطة!«
ففتحػػت البػػاب كدل أكػػن مرتػػديا سػػول سػػركاال قص ػريا خفيفػػا مػػن نػػوع برمػػودا ()Bermuda
ككنػزة خفيفة (.)Tricot de peau
كانت الساعة تق ب من اليانية بعد منتصف الليل .كما إف دخلػوا الغرفػة حػو مسػك
أحدهم بعنف ككأنه عير علػى غتػرـ عػاث يف األرض فسػادان .كدركػة سػريعة ،كضػع القيػد يف
ً
ص ىػم َّي كضػػيٌقه علػ َّي حػو أحسسػػت أ ٌف اضتديػػد سػييػ ٍغىريز يف عظػػم يػدم .أمػا أصػػحابه فقػػد
م ٍع ى
قىػلىبيػوا السػرير كنيػػركا أمتعػ كفتشػوا يكتػػيب كأخػػذكا أكراقػػي كدريهمػػام ،مث أنزلػػوشل بسػػرعة كبػػرية
كأنا بذلك اللباس اطتفيف ككاف اصتو باردا نوعا ما.
ً
ً
كرسي كأنػا مقيٌػد
مث أدخلوشل سيارة الشرطة كأيخ ٍذ ي
ت إذل ؼتىٍ ىفر بوحنيفية فأجلسوشل على ٌ
اليدين كراء ِّهرم كمنعوشل من القياـ أك الكالـ أك اضتركة.
كبقيػػت علػػى تلػػك اضتػػاؿ ثالثػػة أيػػاـ بلياليهػػا بػػدكف طعػػاـ كال شػراب إال جرعػػات ؽتزكجػػة
بال اب .كال نوـ إالٌ غفوات قليلة ال تزيد اإلنساف إال تعبا كاضطرابا! ككانػت الغرفػة مضػاءة
بنور قوم ي ذم العينني.
ىمنىػعيػػوشل مػػن الػػذهاب إذل اظترحػػاض ككضػػعوا علػػى ىم ٍق يربػى وػة ًمػ ٌ حارسػان شػػيطانان يرصػػد أدسل
حركة م ٌ ! طلبت منه مرة الذهاب إذل اظترحػاض فضػرب جبزمتػه ( )botteضػربة عنيفػة علػى
ت يج ٍر نحا بالغا كصار الدـ يسيل .أشػبع سػبٌان ككالمػان ال أقػدر علػى ذكػرل َّ
ألف
فج ًر ٍح ي
ساقي ي
أبوم عليهما رزتة اهلل ربياشل صغريا على اضتياء.
َّ
كيف الصػػباح البػػاكر دخػػل رئػػيس اظتخفػػر كضػرب بلكمػػة قويػػة كقػػاؿ كالمػػا قػػذرا .شػعرت
باحتً ىق و
اف يف البىوؿ أكرمكم اهلل فطلبت منهم بشضتاح شديد أف أخرج إذل اطتالء فقبلوا أخػريا
ٍ
كفكوا قيدم كلكن أجوكشل علػى اإلسػراع فمػا قضػيت حػاج كاملػة .مث أعػادكشل إذل القيػد
كالكرسي اظت دل.
كيف الي ػػوـ اليالػػث كض ػػعوشل يف الص ػػندكؽ اطتلف ػػي لس ػػيارة ( )malleكط ػػافوا يب عل ػػى ك ػػل
ؼتافر الغرب.

+
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أخػػذكشل إذل ؼتفػػر معسػ ىكر ً
ؼ ،كقػػد تعرضػػت للسػػب
ػفيز ٍ
كغليػزاف ك ٌٍ
الشػلى ٍ
ف كبيوقىػػادير ٍ
كسػ ى
يى ٍ ٍ
ً
كالضػػرب يف غلي ػزاف كجرحػػت جرحػػا بالغػػا علػػى ىحػػاجًيب األيسػػر يف بوقػػادير فقػػاؿ رل أحػػد
وب!«
العبيد » :ىمكٍتي ٍ
كقػػاؿ رل أحػػد الشػػرطة يف ؼتفػػر الشػػلف» :مػػا هػػي مهنتػػك « فقلػػت» :أسػػتاذ!« فكافػػأشل
بض ػربة قويػػة علػػى كجهػػي .هػػذل هػػي اعتػػدايا التشػػجيعية ال ػ تيق ػ ٌدـ إذل األسػػاتذة يف جزائػػر
اصتنػراالت اطتونػػة! نعػػم! كقضػػيت ليلػػة يف زنزانػػة أشػػبه باظتزبلػػة كأجػوكشل علػػى تنظيفهػػا بيػػدم
قبل خركجي منها.
و
ً
ت إذل "الس ػػن اؿ" (ؼتف ػػر الش ػػرطة اظترك ػػزم بالعاص ػػمة)
صػ ػ ٍل ي
كبع ػػد أي ػػاـ خ ٍلتيػ ىه ػػا ىس ػػنىوات ىك ى
ككضػعوشل يف نفػس اضتػبس ( )géôleالػػذم سػجنت فيػه سػػنة  2172ككجػدت شػبابا جػػددا
أعمار بعضهم ال تتجاكز سبعة عشرة سنة رمبا كاف بعضهم أطفاال سنة .2172
كػاف سػاقي يػ ظت مػن أثػر الضػربة الػ تلقيتهػا يف ؼتفػر بوحنيفيػة ككػاف جسػمي منهكػػا.
لقػػد أخػػذكا م ػ سػػيارم ،فاضػػطررت إذل السػػفر مػػرة أخػػرل إذل بوحنيفيػػة السػػتالمها مقابػػل
مبل من اظتاؿ كذلك بالرغم من الوساطة.
اؼ يف اي ػػة
كدل ينتػ ػه تعرض ػػي للتع ػػذيب هن ػػا ،فق ػػد عاني ػػت من ػػه م ػػرة أخ ػػرل يف ىشػ ػاطيونى ٍ
.2112
كانت الساعة تق ب مػن الواحػدة لػيال .كنػت نائمػا .كفجػأة شتعػت أصػواتا غػري عاديػة
يف ميل هذل الساعة من الليل .أحسست أ ػم عناصػر مػن الشػرطة يريػدكن  .ككنػت بلبػاس
النػوـ .ىدقػوا البػػاب بعنػػف ففتحػت .قػاؿ أحػػدهم» :أنػػت فػالف « قلػػت» :نعػػم!« فػػأمرشل بػػأف
م كراء ِّهرم كقيٌدقتا بشحكاـ كعنف!
أٍ
ىجييو على يركب ٌ ككضع يى ىد ٌ
ىدخلوا ميل اللتصوص إذل بيت النػوـ فكسػركا حقائػب زكجػ  .كلػو طلبػوا مػ ألعطيػتهم
اظتف ػػاتيح .فتش ػوا اظتكتب ػػة فوج ػػدكا أش ػػرطة دركس فق ػػاؿ أح ػػدهم» :أل ػػيس فيه ػػا أش ػػرطة عل ػ ٌػي
بلحاج « قلت» :ال «.مث رأل كتابا البن رتاعػة الكنػاشل كهػو مػن علمػاء اضتػديث القػدامى.
فقاؿ» :مػن هػذل اصتماعػة « فبينػت لػه أ ٌف هػذا هػو اسػم أحػد العلمػاء .فقػاؿ» :ألػيس هنػاؾ
رتاعة « فشعرت بغي و
صة يف حلقي ال أستطيع كصفها!
مث أنزلوشل الػدرج بعػدما اختلسػوا الػذهب كاعتػدايا الػ أهػديت ألهلػي كأبنػائي .أخرجػوشل
مبالبس النوـ ككاف اصتو باردان .ككضعوشل يف صندكؽ سيارة من نوع نيساف ب كؿ ( Nissan
 )Patrolككبوا رأسي إذل أسفل كأمركشل أف أبقى على تلك اضتالة كأالٌ أرفع رأسي كأالٌ...
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توج ً
هت السػيارة إذل مكػاف عرفػت بسػرعة أنػه مركػز الشػاطوناؼ ( .)Châteauneufكمػا
ٌ
خرصػػاف«
إف كصػػلت حػػو التػ ٌ
ػف حػػورل عشػػرة شػػياطني كضػػعوا يف أذشل أسػػالؾ الكهربػػاءٍ » ،
يسمو ا كأطلقوا التيار الكهربائي حو شعرت باق اب اظتوت.
( )boucles d'oreilleكما ٌ
ػدم اظتقيػػدتني إذل
مث أمػػر أحػػدهم أكلئػػك الشػػياطني كقػػاؿ عتػػم» :علقػػول!« فعلقػػوشل مػػن يػ َّ
السقف حو كاد القيد أف يقطع التر ٍسغى ٍ ً
ني كبدأت دقات قلػيب تتسػارع كالػدـ يفػور يف رأسػي
بدأت أصرخ كأقوؿ» :يا ناس أنػا معػرض ظتػرض القلػب! أنزلػوشل!
كبقيت على تلك اضتالة مث ي
ي
يا ناس!«
كبعػػد فػ ة مػػن الػػزمن كأ ػػا أيػػاـ أنزلػػوشل ككضػػعوشل يف مرحػػاض صػػغري كجػػاؤكا بقصػػعة مػػن
اظتعكركنة الباردة كرمول ميل ما يرمى األكل للكلب يف حجرته كألزموشل باف آكل كإالٌ...
كبعد ثالثة أياـ كضعوشل مع غتموعة مػن الشػباب اظتػ منني الػذين أعػرؼ معظمهػم أل ػم
من مدين كهم فخر اصتزائر اظتسلمة!
كبقي ػػت  12يوم ػػا ح ػػو أذف اهلل ب ػػالفرج ،ف ػػأخرجوشل كأخ ػػذكشل م ػػع أكلئ ػػك الش ػػباب إذل
احملكمػػة ،ػتكمػػة العػػار كالشػػنار ،كقػػاؿ أحػػد اطتبيػػاء مػػن الشػػرطة» :كػػاف ينبغػػي أف نقػػتلكم
ص ٍلنا إذل احملكمة حكم على بعضنا بالسجن كعلى بعضنا ا خر باإلفراج
رتيعا!« كعندما ىك ى
اظت قت ككنت من الذين أفرج عنهم.
صورتاف ال تفارقاف يؼتىػيػلى

:

الص ػػورة األكذل :ش ػػاب ج ػريح كػػاف يت ػأدل كيطل ػػب مػػنهم جرع ػػة م ػػاء .منع ػػول إياه ػػا ح ػػو
مات!
الصورة اليانية :كومة من القيود اضتديدية مكتوب عليهػا »Made in USA« :أم صػنع
أمريكا! رأيتها يف فناء احملكمة كأنا أنتظر اضتكم .كلقارئ شهادم أف يتأمل يف ذلك!

َّ .3
معذبو سنوات الدم 2002-1996
هنا كذلك ييستعمل ال تيب الزم كمبدأ تنظيمي عتذل اجملموعػة مػن الشػهادات الػ تغطػي
الف ػ ة مػػن سػػنة  2112إذل يومنػػا هػػذا ،كذلػػك ظتسػػاعدة القػػارئ علػػى اختػػاذ أحكػػاـ حػػوؿ
تطػػور هػػذل اظتمارسػػة .ليقبػػت هػػذل اظترحلػػة بسػػنوات ال ػ ٌدـ أل ٌف سػػنة  2112شػػهدت انتشػػاران
السياسػػي
كاسػػعان لظػػاهرة اظتػػذابح الٌػ حجبػػت اخ اقػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف األخػػرل كػػاضتبس ٌ
كالتع ػػذيب كاإلخفػ ػػاءات القس ػ ػرية .إف ؽتارس ػػة التعػ ػػذيب دل تتوقٌػ ػػف كم ػػا تبينػ ػػه الشػ ػػهادات
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اظتعركضة هنا ،كلكن بعد أف متَّ القضاء على تنظيم اجل.إ.إ .كفركعها شبه السياسػية يف سػنة
حتوؿ تركيز جهود الطٌغمة العسكرية من هيكلػة اجل.إ.إ .إذل
 ،2112شهدت سنة ٌ 2112
قاعدهتا االجتماعية ،فشنَّت زتلة لقلب كالءها السياسي بواسطة اجملازر.
حتتوم هذل العينة على شهادات من ضحايا ذكػور فقػط كلكػن تغطػي أصػنافان كيػرية مػن
أعمار ً
الشػهادات ليسػت
كمهػن كأكضػاع غتتمعيػة تعػرؼ هػ الء الضػحايا  .الكيػري مػن هػذل ٌ
ركايػػات مكتوبػػة علػػى فتػػط اظتػػتى ىكلم اظتفػػرد بػػل هػػي تقػػارير كتبهػػا احملػػاموف عػػن الضػػحايا علػػى
ي
الشػ ػػهادات ؼتتلػ ػػف تقنيٌػ ػػات التعػ ػػذيب كاعتويػٌ ػػات
فتػ ػػط اظتفػ ػػرد الغائػ ػػب .كمػ ػػا تغطػ ػػي هػ ػػذل ٌ
اظت سساتية للجالٌدين.
 .1.3محمد عيبدة
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف

++

أدعػػى ػت ٌمػػد عيبػدة ،يكلػػدت بػػدلٌس يف التٌاسػػع ينػػاير  .2122أقطػػن يف قريػػة بغليٌػػة الفالحيػػة
متزكج كأب لستٌة أطفاؿ.
أين أشتغل كفالٌح .أنا ٌ
ي ػػوـ اطتم ػػيس  11فواي ػػر  2112كن ػػت عائ ػػدا م ػػن عمل ػػي منه ػػك الق ػػول ،ف ػػأردت أف
مرش اظتسجد القريب من بي  ،كبينمػا كنػت
أستحم كلكن دل أجد ماء بالبيت .ذهبت إذل ٌ
ٌ
كي كهو يكسر الباب ،مثٌ أخرج كا اؿ عل ٌػي سػبٌا كشػتما كأنػا تقريبػا
أخلع ثيايب فاجأشل در ٌ
نصػػف عػار .مثٌ طلػػب مػ ٌ كثػػائقي فأعطيتهػا إيػٌػال مغتنمػػا الفرصػػة ألرتػػدم ثيػػايب .بعػػد ذلػػك
أخػػرج كأركبػ عربػػة أيػػن كجػػدت حػػورل سػػتة أك سػػبعة أشػػخاص أكقف ػوا يف ال ٌشػػارع .كقبػػل
الوص ػػوؿ إذل مق ػٌر ال ػ ٌدرؾ ال ػوط ببغليٌػػة ،ك ػاف ال ػ ٌدركيوف يوقفػػوف أناس ػػا آخػػرين عش ػوائيان يف
الشارع كيركبو م معنا .هل كانت هيئتهم سبب إيقافهم
ٌ
ظت ػػا كص ػػلنا إذل مق ػ ٌػر الػ ػ ٌدرؾ ق ػػاؿ لن ػػا درك ػ ٌػي» :مرحب ػػا بك ػػم يف ه ػػذا الفنػ ػدؽ الف ػػاخر ،ال
ينقصٌ
جردكنػػا مػػن كػ ٌػل مػػا كػػاف دوزتنػػا،
«
!
ا
ػ
ع
م
ػة
ػ
ع
ؽتت
ػا
ػ
ت
أكقا
ػي
ػ
ض
نق
أف
ػئ
ػ
دت
أ
ػا،
ػ
ن
ه
ػيء
ػ
ش
ػكم
ػ
ٌ
ٌ
دراقتنا كح ٌو أحزمتنا ،كأدخلونا إذل غرفة .بعدها ذلك دخػل علينػا درك ٌػي برتبػة رقيػب كبيػدل
قائمة أشتاء بدأ بسردها .بعدها طلػب مػن الػذين ال توجػد أشتػاؤهم ضػمن القائمػة أف يػدلوا
كي برتبة مساعد.
فا .كحينما ذيكر اشتي ق ٌدمت نفسي فأخذشل إذل مكتب يوجد به در ٌ
أشل
بدأ يكلٌم بطريقة هادئة عن معلومات كصػلتهم ،مفادهػا أ ٌف رل عالقػة بشرهػابيٌني ،ك ٌ
ػدخلت
ػادة األموني ػػوـ لص ػػنع القناب ػػل كاطت ػراطيش كأش ػػياء أخ ػػرل ...فت ػ َّ
كن ػػت ق ػػد ٌزكدهت ػػم مب ػ ٌ
كل هذل األشياء ا ٌهتامات باطلة كمضػحكة ،كأنػا غت ٌػرد فػالٌح أعيػل سػتة أشػخاص
كقلت أ ٌف ٌ
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كل ػػو ك ػػاف د ػػوزم ا موني ػػوـ لك ػػاف األج ػػدر يب أف أس ػػتعمله طتدم ػػة أرض ػػي ع ػػوض إعطائه ػػا
ػن اإلرهػابيٌني أقسػمت
لشخن آخر ،باعتبارها ٌ
مادة باهظة اليٌمن كشبه مفقودة .كفيما مت ٌ
لػػه أنػه ال عالقػػة رل فػػم إطالقػػا ،كإف كػػاف هنػػاؾ أحػػد يػ ٌدعي غػػري ذلػػك فليػواجه  .عنػػدها
إرل مط ػ ٌػوال مثٌ ق ػػاؿ» :س ػػتع ؼ كص ػ ٌدق ح ػ ٌػو ربٌػػك ال يس ػػتطيع
رف ػػع اظتس ػػاعد رأس ػػه كنظ ػر ٌ
أقرر االع اؼ.
إنقاذؾ!« مثٌ أمر دركيٌني بأخذم إذل غرفة التٌعذيب كإرجاعي عندما ٌ
تتوسػػطها طاكلػػة كجػػدرا ا ملطٌخػػة بػػدماء أشػػخاص قػػد سػػبا تعػػذيبهم
أدخلػػوشل غرف ػة ٌ
ػوم يف أنفػػي كفمػػي .ك ػانوا ح ػوارل
كا ػػالوا علػ ٌػي ٌ
بالضػػرب العش ػوائي حػ ٌػو أصػػاب نزيػػف قػ ٌ
الركبتني كالكتفني كعلى رتيع أؿتاء اصتسد.
ستسة .كانوا يضربون
بعصي على ٌ
الرأس ك ٌ
ٌ
كبع ػػد ذل ػػك كبٌل ػػوشل كربط ػػوشل إذل الطاكل ػػة ،كقيٌ ػػدكا رجل ػ ٌػي ح ػ ٌػو ال أق ػػول عل ػػى التٌحػ ػٌرؾ
كحو يف سوأم ،كيف نفس
كأحضركا جهاز تعذيب كهربائي .فوضعول يف أنفي كفمي كأذشلٌ ٌ
الوق ػت كػػاف دركػ ٌػي يض ػرب يف اظتكػػاف ذاتػػه .صػػرخت بػػأعلى صػػوم حػ ٌػو أخ ٌفػػف مػػن آالـ
التٌعػػذيب ،فوضػػعوا جػوارب قػػذرة يف فمػػي حػ ٌػو كػػدت أختنػػا .دامػػت العمليٌػػة سػػاعة كاملػػة
علي ،كدل أعد أقول على اضتركة.
دكف توقٌف ٌ
حو أغمي ٌ
أشل ال أعػرؼ شػيئا ،كك ٌػل تلػك اال ٌهتامػات
إرل الوعي استنطقوشل ثانية ،فقلت ٌ
كحني عاد ٌ
باطلػػة .حينئػػذ بػػدأ تعػػذييب م ػن جديػػد فكػػاف أقسػػى مػػن اظتػ ٌػرة األكذل ،حيػػث داـ أكيػػر مػػن
ساعة كنصػف .صػرخت كحاكلػت الػتٌخلٌن مػن القيػود لكػ كنػت مربوطػا ربطػا ػتكمػا إذل
الطاكلػة .توقٌفػوا فظننػػت أ ٌف األمػػر قػد انتهػػى كأ ٌ ػم سػػي كون كشػأشل .كلكػػن طرحػوا السػ اؿ
نفسػػه حػػوؿ األمونيػػوـ كاطت ػراطيش فكػػاف جػػوايب نفس ػه« :هػػذل االهتامػػات باطلػػة كلػػيس رل
عالقة فم».

+

عن ػ ػػدها ق ػ ػػرركا إجب ػ ػػارم عل ػ ػػى االع ػ ػ اؼ بأش ػ ػػياء دل أفعله ػ ػػا فأحض ػ ػػركا كص ػ ػػلة كهربائي ػ ػػة
كأكص ػػلوها إذل ىمٍن ىش ػب كهرب ػػائي ( 110ف ػولط) يف اضت ػػائط .كأحكم ػوا قي ػػدم ح ػ ٌػو اخػ ػ ؽ
اللٌحم يف ِّهرم مثٌ ربطوا إفػاـ يػدم اليمػئ إذل خػيط كهربػائي كأكصػلول إذل ىمٍن ىشػب التيٌػار.
أحسسػػت فجػػأة كػػأ ٌف جسػػدم لت ػ ؽ ككػػاد رأسػػي أف ينفجػػر .كػػاف أظتػػا ال أسػػتطيع التٌعبػػري
عن ػػه .ال أس ػػتطيع أف أكق ػػع عل ػػى أي ػ ػة كلم ػػة ،أِّ ػ ػن أ ٌف ه ػػذل الكلم ػػات معدكم ػػة .داـ ه ػػذا
حتم ػل ميػػل هػػذا
التٌعػػذيب ربػػع سػػاعة .كنػػت ال أسػػتطيع ٌ
الص ػراخ فكنػػت أفضػػل اظتػػوت ع ػن ٌ
ػأم شػػيء يريػػدكف مػ االع ػ اؼ بػػه حػ ٌػو كلػػو تعلٌػا
التعػػذيب .كنػػت مسػػتع ٌدا أف أعػ ؼ بػ ٌ
أم ش ػػخن كبالقي ػػاـ بك ػػل اظتػ ػ امرات يف اظتنطق ػػة ،ح ػػو أتف ػػادل ب ػػذلك
األم ػػر بتهم ػػة قت ػػل ٌ
كل ما تريدكف كسػأع ؼ بأعمػاؿ
ٌ
الصدمات الكهربائيٌة الفظيعة .لذلك قلت عتم» :سأقوؿ ٌ
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زجػ ػوا يب داخ ػػل زنزان ػػة كق ػػالوا رل:
دل أق ػػم ف ػػا عل ػػى اإلط ػػالؽ «.فس ػ ٌػرهم ذل ػػك كأخ ػػذكشل مثٌ ٌ
»سنعود ألخذ اظتزيد من االع افات ،إذان فكر جيٌدا!«
كمٍنػ ىهكػػني مػػن التٌعػػذيب .أح ػدهم اشتػػه
داخ ػل الٌزنزانػػة كج ػدت ثالثػػة أش ػخاص ػتطمػػني ي
كػػرصل رابػػح يف اليالثػػني مػػن عمػػرل كػػاف يف حالػػة متق ٌدمػػة مػػن التٌعػػذيب ،كػػاف مرتػػديٌا قميصػػا
ألصػػقته دمػاء كقييػػوح اصتػػركح جبسػػدل .كػػاف عليػػه أف ينػػزع قميصػػه شػػيئا فشػػيئا تفاديػػا لػػألدل.
كاف منظرا ال يطاؽ إذ كاف كػرصل رابػح يشػبه شػاة أك خركفػان بػدكف جلػد .كػاف يهػذم بابنتػه
الوحي ػػدة الٌػ ػ عمرهػ ػا ع ػػامني .دل يػ ػرد االعػ ػ اؼ ب ػػالتٌهم اظتنس ػػوبة إلي ػػه ،حي ػػث ك ػػاف يق ػػوؿ
كل هذل البالكم.
باستمرار أنٌه برمء كال يعلم من أين نزلت عليه ٌ
الشخصػاف ا خػراف فقػد كانػا مػن نفػس اضت ٌػي الػذم أقطػن فيػه ،أحػدقتا كػاف صػانعا
ٌأما ٌ
للٌزجػاج ببغليٌػة .دل يكػػن يسػػتطيع الوقػػوؼ بسػػبب اضتػركؽ اظتوجػػودة يف رجليػػه حتمػػا مػػن أثػػر
الكهرباءٌ .أما اليٌالث فاشته رشيد ،دل يكن يقول هو ا خر على اضتركة بتاتا.
ٌأمػػا أنػػا ،فكػػاف جسػدم كلٌػػه ملتهبػػا كمتعبػػا .كزاد يف قلقػػي ا الـ الشػػديدة إلفػػاـ يػػدم
اليمػئ ،األمػػر الػػذم ح ٌػرـ علػ ٌػي النٌػػوـ أك الراحػة .أحضػػركا لنػػا قطعػة خبػػز ال ت كػل ،نقتسػػمها
ؿتن األربعة كقليال من اظتاء كأغلقوا الباب .كنا نقضي حاجتنا يف الزنزانة نفسها ألنٌنػا منعنػا
من اطتركج.
كالسػػنة .بػػدأ جػػرح إفػػامي يػػتع ٌفن كبػػدأت
أمضػينا سػػتة أيػػاـ علػػى هػػذا اضتػػاؿ ،كػػاف اليػػوـ ٌ
تنبعػث منػه رائحػة أشػد كراهيػةن مػن نتانػة الزنزانػة .كانػت الرائحػة تن ٌفػر الػ ٌدركيٌني عنػد قيػامهم
الرابػػع أحضػركا أناسػان آخػرين إذل زنزانتنػػا كالزنزانػات اجملػػاكرة .أصػػبح
بدكريٌػة اظتراقبػة .كيف اليػوـ ٌ
عػػددنا تسػػعة عشػػر فػػردا يف زنزانػػة كاحػػدة ،ككػػاف معنػػا أطفػاؿ ال تتجػػاكز أعمػػارهم  22سػػنة
الس ػػبعني .كنٌػػا تس ػػعة عش ػػر شخصػ ػان يف مس ػػاحة طوعت ػػا ال يتج ػػاكز  2أمت ػػار
كش ػػيوخ بلغػ ػوا ٌ
كعرضػػها  2.2م ػ  .كػػانوا لتضػػركف لنػػا ل ػ ا مػػن اظتػػاء نتقاشتػػه بػػني تسػػعة عشػػر أشػػخاص.
ص ػػقة مش ػػمعة
ك ٌ
الشػ ػيء ال ػػذم زاد آالم ػػي هػ ػو إغ ػػالؽ الػ ػ ٌدركيني ش ػػباؾ الب ػػاب كإلص ػػاقهم لى ٍ
( )sparadrapفوؽ اظتواصل لكظم تنفسنا .أمضينا ثالثة أيٌاـ كؿتن نعت حسب استطاعتنا
بالذين يعودكف بعد تعذيب فظيع.

++

الزنزانػػة كأركبونػػا كقطيػػع الغػػنم يف شػػاحنة يميىػلجػػة .كبعػػد
كيف اليػػوـ ال ٌسػػادس أخرجونػا مػػن ٌ
بالضػػبط أيػػن كػاف اصتػػيش الفرنسػػي
سػػاعة مػػن السػػري كجػػدنا أنفسػػنا يف ثكنػػة سػػيدم داكدٌ ،
يعذب آباءنا إبٌاف حرب التٌحرير .هل كاف أحد يتخيٌل أ ٌف نفس طػرؽ التٌعػذيب ستيسػتعمل
يف نف ػػس اليٌكن ػػة بع ػػد  82س ػػنة م ػػن االس ػػتقالؿ عل ػػى ك ػ ٌػل ح ػػاؿ ،ح ػ ٌػو آباؤن ػػا دل يكونػ ػوا
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ليتخيٌلػوا هػػذا الوضػع .أنزلونػا مػػن الشػػاحنة كا ػػالوا علينػػا ض ػربا بأيػػادم ف ػ كس كقضػػباف مػػن
ػتمر ذل ػػك ط ػػوؿ النٌه ػػار .مثٌ كض ػػعونا يف
حدي ػػد دكف أف يراعػ ػوا يػتاش ػػاة الوج ػػه كال ػ ٌػرأس .اس ػ ٌ
زنزانات ستسة عشر فردا يف ك ٌػل كاحػدة منهػا .كانػت مسػاحة الزنزانػة  8أمتػار ×  8أمتػار.
ك ػانوا ي ػػأتوف ألخ ػػذنا للتٌعػػذيب كاح ػػدا كاح ػػدان دكف توقٌػػف ،كبعػػدها يرج ػػع اظت ػػأخوذ ػتطم ػان
جراء الصعا الكهربائي.
كمنهك القول ٌ

كيف الٌزنزانػػة اجملػػاكرة أخػػذكا مػ ٌػرة أخػػرل كػػرصل رابػػح لػػيال .شتعنػػال يصػػيح كيصػػرخ م ػن اصتهػػة
ػأخر كنػا نسػمعه يسػعل كيبكػي علػى مصػري ابنتػه ذهبيٌػة.
األخرل .كعند إرجاعه يف كقت مت ٌ
ك ػاف غتركحػػا ْطػػورة كمكسػػور األضػػلع .ككػػاف يوص ػينا بالعنايػػة بابنتػػه كيبكػػي ط ػواؿ اللٌيػػل.
كاف يستشعر أنٌه لن ينجو .كيف اللٌيل جاء أعواف الػ ٌدرؾ كحقنػول .كمػات قبػل طلػوع الفجػر
كهو يبكي ابنته ،رزته اهلل.
أمػػا أنػػا ،فقػد دت ٌكنػػت مػػن الػػتٌخلٌن مػن اصتػػزء اظتػػتع ٌفن يف إفػػامي حيػػث كضػعوا عليػه مػاء
كضمادة لكن األدل كاف يرهق .
أككسيجي
ٌ

كيف  2مارس ،بعد أف أرغمونا على إمضاء احملضر حتت التهديػد ،نقلنػا بواسػطة شػاحنة
ميلٌجػػة مكبٌلػػني .كنػػا  20شخصػػا ككػػاف الػػود قارصػػا؛ أعتقػػد أف اليالجػػة كانػػت تشػػتغل.
كزك .كعن ػػد كصػ ػولنا إذل
كص ػػلنا إذل ػتكم ػػة ب ػػرج امناي ػػل ،كبع ػػدها بس ػػاعة اّهن ػػا إذل تيػ ػزم ٌ
السػػجن طلبػػت مػػنهم إسػػعايف أل ٌف إصػػبعي ك ػاف ين ػػزؼ دمػػا مػػن جػ ٌػراء سػػقوطي عليػػه أثنػػاء
لسفر .فكانت إجابة ضابط السجن» :أسكت كإالٌ قطعػت يػدؾ األخػرل!« دل أدت ٌكػن مػن
ا ٌ
النٌوـ ظت ٌدة ستسة عشر يوما.

الزي ػػارة األكذل يف الس ػػجن دل أس ػػتطع التٌع ػ ٌػرؼ عل ػػى أكالدم .كبكي ػػت عن ػػد رؤي ػػتهم،
يف ٌ
كشرعوا هم كذلك يف البكاء.
عندها تذ ٌكرت كرصل رابح كابنته ذهبيٌة.

 .2.3عمار لحياني
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشت ػي عمػػار ضتيػػاشل .كلػػدت يػػوـ  8سػػبتمو  2128بسػػيدم داكد .أنػػا ف ػالٌح كأب لس ػبعة
أطفاؿ .أقطن بأكالد عيسى ،دائرة برج منايل.

+
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كػػاف يومهػػا  11فوايػػر  .2112كػػاف اظتط ػر غزي ػرا ؽتػػا أرغم ػ علػػى اظتكػػوث يف البيػػت.
انتهػػزت الفرصػػة للقيػػاـ بػػبعض األعم ػاؿ اظتن ػػزليٌة .عنػػدها شتع ػػت خريػػر سػػيٌارة تتوقٌػػف أمػػاـ
منػػزرل ،ككانػت مػن نػػوع بوجػو ( 202 )Peugeotللنٌقػػل العمػومي .نػػودم بػاشتي فخرجػت.
عندها رأيت أربعة أشخاصان يرتػدكف بػى ىدالت جلديٌػة كسػراكيل عسػكريٌة ،اظته ٌػم أ ٌ ػا مزركشػة.
بالسػػالح ككانػػت ًس ػيماهم ش ػريرة .فكػػرت فػػوران أ ػػم قطٌػػاع طػػرؽ فارتػػاب
كػػانوا مػ ٌ
ػدججني ٌ
عندها خػوؼ كبػري .سػأل أحػدهم عػن أخػي مثٌ قػاؿ» :أهػو أنػت « أجبتػه أنٌػه ذهػب لزيػارة
ترددكا قليال ،مثٌ سػأل أحػدهم م ٌػرة أخػرل إف كػاف رابػح هػو أخػي .فقلػت:
بعض األقاربٌ .
»نع ػػم «.عن ػػدها قبضػ ػ بفظاِّ ػػة كأس ػػقط عل ػػى األرض ككجه ػػي عل ػػى الػ ػ اب ،مثٌ هػ ػ ٌددشل
بر ٌشاشه ككضع األغػالؿ يف رسػغي .كقػع كػل هػذا علػى مػرأل مػن زكجػ كأكالدم .ألقػوا يب
يف اظتك ػاف اطتلف ػػي للس ػػيٌارة كانطلق ػوا .كظت ػػا التفت ػػت رأي ػػت زكج ػ كأكالدم خلف ػػي كتهش ػػوف
ٌ
بالبكاء.
الض ػربات
ػب ك ٌ
الشػػتم ك ٌ
سػػألتهم عػػن هػػويٌتهم كمػػا الػػذم يريدكنػػه م ػ ٌ  .فػ ٌ
ػردكا علػ ٌػي بال ٌسػ ٌ
اظتت ػواترة .كقػػالوا رل» :لػػك كػ ٌػل الوقػػت لتعػػرؼ ذلػػك «.كبعػػد مػػركر سػػاعة كجػػدت نفسػػي يف
الس ػيارة كسػػط كابػػل مػػن الػ ٌػركالت كضػربات العصػ ٌػي
مركػػز الػ ٌدرؾ بسػػيدم داكد .أنزلػػوشل مػػن ٌ
ك ً
م كأنا أجهل دتاما مباذا يتٌهمون .
ى
العقب .أصاب نزيف دمو ٌ
يتوسػطها مكتػب كطاكلػة .كانػت الغرفػة ؼتيفػة كتشػبه اظت ٍسػلىخ .كانػػت
كضػعوشل يف غرفػة ٌ
ى
الػػدماء تلطٌػػخ كػػل مكػػاف :اصتػػدراف كاألرض كالبػػاب كالطاكلػػة ،كأ ػػا قصػػابة .سػػألوشل مػػاذا
أعػػرؼ عػػن اإلرهػػابيٌني .فقلػػت عتػػم اضتقيقػػة أن ػ ال أعػػرؼ شػػيئا عػػنهم كال عالقػػة رل فػػم.
ػالركالت مثٌ بالعصػ ٌػي كقضػػباف مػػن حديػػد .صػػرخت مػػن شػػدة األدل كأنػػا أؤٌكػػد
فا ػػالوا علػ ٌػي بػ ٌ
براءم فما زادهم ذلك إالٌ عنفان.
بعدها ربطوشل إذل طاكلة كأتوا ب لة الكهرباء كشرعوا يف كضػعها علػى أذشلٌ كشػف كأنفػي
كعلى كل جسدم ظتدة ساعة على األقل .قلت عتم تكرارا أشل برمء.

++

زجوا يب بعد ذلك يف زنزانػة ال يزيػد طوعتػا عػن مػ ين كعرضػها  2.2مػ ا .تركػوشل يمٍنػ ىهػك
ٌ
ال
إ
ػا
ػ
ه
في
ػع
ػ
شت
أ
ال
ػك
ػ
ل
اضتا
ػالـ
ػ
ظ
ال
يف
ػت
ػ
ن
ك
.
ػاـ
ػ
أي
8
ة
د
ػ
ػ
ظت
اب
ر
ػ
ػ
ش
كال
ػاـ
ػ
ع
ط
دكف
ػ
ػ
ب
ػول
الق ػ
ٌ
ٌ ٌ
صرخات عالية ألناس حتت التٌعذيب ليال ك ارا دكف توقٌف.
كيف اليوـ الٌرابع أخرجوشل كع ٌذبوشل بػنفس الطٌريقػة .كبينمػا كنػت مربوطػا إذل الطٌاكلػة شػبه
علي من جراء الكهرباء ،شتعت صيحات كصرخات امرأة فعرفت أنٌه صػوت كصػراخ
مغمى ٌ
أشل ؼتط ػ كأنػٌػه كػػابوس كأ ٌف كػ ٌػل ذلػػك كػػاف نارت ػان عػػن التٌعػػذيب .كلكػػن
زكج ػ  .مثٌ ِّننػػت ٌ
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جرهػػا اظتسػػاعد كالػػدركيني داخػػل الزنزانػػة حتػػت
انفػػتح البػػاب كإذا بػػزكج اظتسػػكينة أمػػاميَّ .
ب .كظتا رأت أدمي كمربوطا إذل الطٌاكلػة صػرخت مثٌ أغمػي عليهػا .كظتػا
الشتم كالس
كابل من ٌ
رأيتها يف تلك اضتالةٌ ٌفقدتٌ صوايب كدل أعػد أقػول علػى التحمػل أكيػر .سػحبوها إذل اطتػارجٌ
ٌ ٌ
كدل أشت ػػع صػ ػراخها بع ػػد ذل ػػك .ق ػػاؿ رل أح ػػدهم س ػػاخرا » :ال خت ػػف إ ٌ ػ ػم يعتن ػػوف ف ػػا كم ػػا
ينبغي «.كنت قلقان ج ٌدان كأصاب على إثر ذلك أسى رهيب.

مث عاكدكا التٌعذيب .كنػت يمٍنهكػان ككػاف كتػب أف أصػطنع أم اعػ اؼ بسػرعة .كأكالدم
ماذا فعلوا فم ما هو مصريهم كنت قلقا ألنٌ كنت أعلػم أ ػم قػادركف علػى القيػاـ بكػل
اصترائم .كاف العذاب جسديٌان كنفسيان.

أشل أعطيػتهم اظتػاؿ رغػم أنػ ال
أشل قمػت بنقػل اإلرهػابيٌني يف سػيٌارم ،ك ٌ
عندها قلت عتم ٌ
أم شػػيء ،حػ ٌػو
السػػبعة .فػػا ٌهتموشل بكػ ٌػل ش ػيء ك ٌ
أسػػتطيع حػ ٌػو تػػوفري قػػوت زكجػ كأكالدم ٌ
أ ٌ م كانوا متلطوف بني اشتي كاسم أحد سكاف اظتنطقة .كاف من الواضح أ م كتهلوف حػو
قصػػدهم ككػػانوا يتناقضػػوف فيمػػا بيػػنهمٌ .أمػػا أنػا فكنػػت أكافػػا علػػى كػػل مػػا يقولػػوف بتحريػػك
رأسػػي بسػػبب كسػػر يف ف ٌكػي كػاف يػ ظت كيػريا كبسػػبب سػػقوط معظػػم أسػػناشل الػ دل يتبػ ٌػا
منها إالٌ ستسة أسناف.

بعدها نقلوشل شبه فاقػد للػوعي إذل زنزانػة ،كيف الغػد نقلػوشل إذل زنزانػة أخػرل .كػاف يقبػع
فذل الزنزانة الصغرية جدان حوارل عشرة أشخاص ككانت تنبعث منها رائحة اظتػوت كالػتعفن.
كاف رتيعهم يف حالة يرثى عتا ،كمن حني خر كاف اصتػالدكف يػأتوف ألخػذ أحػدنا لتعذيبػه
مثٌ إعادته يف حالة أكير سوءان .بقينا على هذا اضتاؿ م ٌدة عشرة أيٌاـ بأيامها كلياليها.
الزنزانػػة بعػػدما أجوكنػا علػػى توقيػػع احملضػر ،كحشػػركنا داخػػل
كيف  2مػارس ،أخرجونػػا مػن ٌ
كزك.
شاحنة ميلجة مثٌ نقلونا إذل سجن تيزم ٌ
 .3.3رشيد مصلي
اظتصدر :يومية لوتاف (الزمن –  ،)Le Tempsسويسرا 80 ،مارس .1002

يف يوـ  82يوليو  2112كاف رشيد مصلي يظن ،عند خركجه من عمله ،أنه
اختيطف من قبل اظتتطرفني اإلسالميني ،كاضتقيقة أ م كانوا شرطة يف لباس مدشل.
لقد أنقذت الضغوط الدكلية حياة هذا احملامي من دكف شك .خالؿ ػتاكمته
الصيف اظتاضي اهتم بانتمائه إذل »رتاعة إرهابية« .كيف النهاية يحكم عليه بالت ًوئة من
هذل التهم كلكن يف آخر ضتظة أضيفت له هتمة أخرل تتميل يف »التشجيع على
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اإلرهاب« .كيف  22يوليو  2118مت اضتكم عليه بيالث سنوات سجنان ،دكف أف
ينت ٌكن من الدفاع عن نفسه .تقوؿ منظمات الدفاع عن حقوؽ اإلنساف أف رشيد
مصلي »اختطف بطريقة غري شرعية مث حبس يف مكاف غتهوؿ كحكم عليه بطريقة
خترؽ األعراؼ الدكلية كاضتا يف ػتاكمة عادلة «.إف حالة رشيد مصلي تي ٌبني ضركرة
ؼتولة من
التحقيا عن األحداث بشكل ال يي ٍدحض من طرؼ هيئة دكلية مستقلة ٌ
طرؼ األمم اظتتحدة .كهذا ما ترفضه السلطات اصتزائرية حو ا ف .ننشر فيما يلي
شهادته ال مت إعدادها جبمع ما دتكن تدكينه من طرؼ ؼتتلف احملامني الذين تسئ
عتم زيارته يف السجن كتبدأ القصة بيوـ اختطافه.

رشيد مصلي ،ػتامي غمر يف عادل التعذيب
م خػػاؿ الحظػػت كجػػود سػػيارة مػػن نػػوع
أثن ػاء عػػودم م ػن قريػػة اظترجػػة علػػى طريػػا بػىلى ػد ٌ
قولػػف ( )Golfكاقفػػة علػػى جان ػب الطريػػا .انطلقػػت بسػػرعة عن ػد مركرنػػا فػػا .تع ػدتنا ه ػذل
السيارة مث أرغمتنا على التوقف .كعندما أكقفت سيارم ،نزؿ مػن سػيارة قولػف أربعػة رجػاؿ
أحاطوا بنا كأجوكنا على اطتركج من السيارة بعنف .سألتهم» :من أنتم « فلم أحصل علػى
أم ج ػواب .ثالثػػة مػػنهم أحػػاطوا يب كالرابػػع أرغ ػم صػػهرم (أخ زكج ػ ) علػػى اصتييػ ٌػو خل ػف
ٌ
سيارم كاضعا يديه فوؽ رأسه .مث قادشل الرجاؿ اليالثة إذل سيارهتم بقوة.
بعد حني بدأت أشعر بالقلا على مصري اب كصهرم اللذين كانػا بػرفق  .كنػت أتوقػع
شتػاع طلقػػات ناريػػة كلكػن ال شػػيء .شتعػػت البػاب األمػػامي للسػػيارة ينفػػتح .جلػػس اظتعتػػدم
الرابػػع جبػػوار سػػائا السػػيارة الػػذم سػػأله» :انتهػى « فػرد باإلكتػػاب ،فتيقنػػت أف ابػ كصػػهرم
قد قتال.
كظتا انطلقت السيارة ترددت قليالن مث سألتهم هل ينتموف إذل الشرطة كهل نتكنهم اظتركر
مبخفرٌ الشرطة مبدينة الركيبة ،الذم كاف على مسافة حوارل ثالثة مائػة مػ فقػط .فػ ٌرد عل ٌػي
أم
السػػائا» :أنػػت غتنػػوف تريػػد أف يطلق ػوا علينػػا النػػار « فاسػػتنتجت أ ػػم ال يريػػدكف تػػرؾ ٌ
شاهد كأف ما جرل رل يعتو اختطافان ال غري.

الزنزانة

شتعػػت فجػػأة كالب ػان تنػػبح .كػػاف نباحهػػا قريب ػان كقوي ػان كاسػػتمر طػػويالن .نظ ػػرت إذل ب ػاب
زن ػ ػزان فأبصػ ػػرت بصػ ػػعوبة شػ ػػباكان صػ ػػغريان طولػ ػػه ح ػ ػوارل  15س ػ ػػنتم كعرض ػ ػه ح ػ ػوارل 20
سػػنتم ات .دفعػػت الشػػباؾ ب ػػأصابعي فرأيػػت ركاقػػا كزنزانػػات .دل ىأر بوضػػوح سػػول الزنزان ػة
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اظتقابل ػػة .يف ناف ػػذهتا أبص ػػرت كجه ػان ملتحي ػا يلت ػػدؽ يف كجه ػػي ،كك ػػاف جبانب ػػه ش ػػخن ب ػػدل
أصغر سنان كأشقر البشرة.

سػػألته» :أيػػن ؿتػػن « فأجػػاب» :يف مرك ػز شػػاطوناؼ ( «!)Châteauneufبعػػدها سػػألته:
»مػن أنػت « دل أتلػ ٌا جوابػان هػػذل اظتػرة .سػألت مػرة ثاليػة »ظتػػاذا هػذا النبػاح « أجػاب اظتلتحػػي
بشنت ػاءات .قػػرص أذنػػه كلسػػانه بأصػػبعه مث قػػاؿ» :كهربػػاء ،لػػئال يسػػمع صػػراخ اظتعػػذبني «.مث
يسئًلت عن شخصي .دل أعلم هوية السائلني ،غري أف كجهي أصػغى ًرهم كسػب ثقػ  .اعتقػدت
أشل لن أخسر شيئان إذا أجبتهم لعلٌه ييطلا سراحهم فيبلغوا أهلي عن كجودم هنا.
دل أكن أرل رفقػائي يف النكبػة يف الزنزانػة اجملػاكرة علػى نتيػ كلكػن كنػت أشتػع أصػواهتم.
قاؿ رل أحدهم أنه يعرؼ اشتي كأنه صهر موكلي نذير زتودم.
شػػعرت بالتعػػب ألن ػ دل أزل .كػػاف ال ػبالط يم ىع َّجج ػان بالصراص ػري فاا ػأززت مػػن التمػػدد
علػػى األرض .حينهػػا فكػػرت يف اب ػ كصػػهرم ،كفكػػرت يف نفسػػي كػػذلك كتصػػورت أن ػ
َّ
سأعذب لسبب ما زلت أجهله.
كنػػت دائم ػان ؽتتػػيالن لق ػانوف بػػالدم كالتزاماتػػه الدكليػػة .ال أجػػد شػػيئان أيؤن ػب ضػػمريم مػػن
أجله .أهتيأ لقوؿ كل شيء حو أؾتو من التعذيب .كانت الزنزانة خالية .كاف طوعتا م ين
كعرضػػها م ػ ان كنصػػف .كػػاف فػػا مرحػػاض يف أحػػدل الزكايػػا .ال نتكػػن التمػػدد إالٌ يف اّ ػال
الطوؿ ،كيستعمل اضتذاء كوسادة .ال فراش كال غطاء كال ماء.
كنػػت انتظ ػر دكرم .كػػاف االنتظػػار جهنمي ػان .سػػيكوف الليػػل طػػويالن .أغلى ػا أح ػ هد شػػباؾ
زن ػزان فانبعيػػت رائحػػة ال تطػػاؽ .مػػن أيػػن تػػأم هػػذل الرائحػػة كانػػت عينػػام ،الػ تعػػودت
ض ػ  .أبصػػرت ثقوب ػان علػػى أعلػػى اصتػػدراف .كانػػت الرائحػػة اطتانقػػة تتسػػرب
علػػى الظػػالـ ،دت ٌ
منها .كاف حلقي لت ؽ كعينام تدمعاف .كدل يكن بوسعي إال أف أدت ٌدد على األرض بقرب
الباب ،ديث يكوف فمي كأنفي أقرب ما نتكن الستنشاؽ هواء الركاؽ.

التعذيب
شتعػ ػػت خطػ ػػوات يف الػ ػػركاؽ .كانػ ػػت س ػ ػريعة كتق ػ ػ ب .كلكنهػ ػػا تع ػ ػ ٌدت بػ ػػاب زن ػ ػزان ،
ػت هػذل اظتػرة مػن رؤيػة رجػل .كػػاف
كتوجهػت ؿتػو الزنزانػات الػ تقػع يف مػ خر الػركاؽ .دتكن ي
اظتسكني عمرل ستسة كستسني عامان تقريبان ككاف عارم الصدر .كاف ييدفع بقوة ،كعنػدما مػٌر
ببضػػع سػػنتم ات مػػن نافػػذم عرفتػػه .إنػػه السػػيد رضػػا بوشػريف ،الػػذم يحكػػم عليػػه باإلعػػداـ
سنة  1993من طرؼ احملكمة اطتاصة باصتزائر العاصمة كالذم ٌفر بعدها من سجن تازكلػت
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فوجهتػه إذل أحػد زمالئػي احملػامني .أكػد
بوالية باتنة .زارشل ابنه من قبل يف مكتيب بالعاصمة ٌ
رل جرياشل يف الزنزانة اجملاكرة أنه فعػالن أحػد الفػارين مػن سػجن تازكلػت ،كقػد مت القػبض عليػه
مع صهرل قبل بضعة أياـ.
كنت أشعر بالتعب كالفشل .ما كدت أمشي بضع خطوات داخل زنػزان حػو شتعػت
ص ػراخان يم ٍر ًعب ػان .إنػػه ص ػراخ اظتعػ َّػذب مػػن األدل .كيف ه ػذل اظتػػرة دل يكػػن هنػػاؾ ال موسػػيقى كال
نباح كالب لتغطية هذل اصترنتػة يف حػا الػنفس البشػرية كاضتيػاة .اسػتمر ذلػك طػويالن .كنػت
علي شخصيان.
أشعر ككأ ٌف التعذيب ى
نتارس ٌ

االستنطاؽ

بعد الظهرية ،فيتح باب زنزان خلف ِّهرم .دل أدتكن مػن رؤيػة شػيء ،حػو يكضػع ليػاـ
على رأسي كيربط على رأسي بشدة .كنت أختنا كلكن دل أدتكن حو من االحتجاج على
ً
ػدمي يف ال ػ ٌدرج فا الػػت عل ػ ٌػي
م مػػن اطتلػػف كأ ٍ
يخ ًرج ػ ي
ذلػػك .أكثقػػت يػػد ٌ
ػت بقػػوة .تعيػػرت قػ ٌ
الشتائم.
شعرت بوجود العديد من األشخاص ،كبدأ اثناف منهم يصرخاف يف أذشلٌ .كنت أحاكؿ
أف أحفػػظ كػرام  .شتعػػت» :هنػػا ال يوجػػد حػػا ،كال قػػانوف كال ػتػػامي .عليػػك أف تقػػوؿ كػػل
شيء كتع ؼ بكل شيء «.شتعت الكيري من الكػالـ الفػاحش كالشػتائم كالتهديػد بػاظتوت.
كنػػت أتػػنفس بصػػعوبة كبػػرية .كػػل شػيء كػػاف متػػتلط يف رأسػػي .شتعػػت ثانيػػة» :مػػاذا ذهبػػت
تعمػل يف سػػد اضتػاميز « فهمػػت أنػػه كػػاف يعػ االتصػػاالت الػ أجريتهػػا مػػع مػػوكل ٌي الفػػارين
الذين أبلغوشل عن نيتهم يف االستسالـ إذل العدالة.
دل أكن أنتظر الضربات ال ا الت على كجهي .كنت أختنا ،كل ضربة كانت تقػرب
مػػن حالػػة الغيبوبػػة .كنػػت مقتنعػػا أشل أعػػيش آخػػر ضتظػػات حيػػام .عندئػػذ خطػػرت بػػذه
كلي الػذم
فجأة فكرة لعلها تنقذشل .صرخت أشل لعبت دكر الوسػيط بػني ع .ح .كأحػد مػو ٌ
كػػاف فػػارا .كنػػت كاع أشل أختلػػا أحػػداثان كلكػػن اعتقػػدت أف هػػذا هػػو السػػبيل الوحيػػد الػذم
قػػد ينقػػذشل مػػن اظتػػوت .ككنػػت ػتقػػا ،فقػػد توقػػف الضػػرب كتبػػع ذلػػك صػػمت طويػػل .أردت
االسػػتفادة أكيػر بالطلػػب أف ييرخػى الليػػاـ الػذم كػػاف متنقػ  .كلكػػن مػػا كػػدت أطلػػب ذلػػك
حػػو يس ػئلت» :مػػن هػػم القضػػاة الػػذين تع ػرفهم مبحكمػػة اصتزائػػر العاصػػمة « كنػػت أعػػرؼ
أغل ػبهم إمػػا باالسػػم كإمػػا بالوج ػه ،فػػذكرت بػػال ترتيػػب الوكيػػل العػػاـ كمس ػػاعديه .أ ض ػػوشل
ْشونة كساقوشل إذل الزنزانة ،ككاف اللياـ الذم على رأسي ال يزاؿ متنق .
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ػرددت قلػػيال ،مث
ِّهػػر الرج ػل اظتلتحػػي يف نافػػذة الزنزانػػة اظتقابلػػة ،كسػػأل هػػل عي ػذبت .تػ ٌ
قلػػت لػػه»:ال ،ض ػربات كركػػالت علػػى الوجػػه فقػػط «.قػػاؿ رل أنػػه دل ي ػتمكن م ػن رؤي ػ ألشل
كنػ ػػت مليٌمػ ػػا كأضػ ػػاؼ أشل رمبػ ػػا لػ ػػن أعػ ػ َّػذب ألشل ػتػ ػ وػاـ .قػ ػػاؿ رل الش ػ ػػاب األشػ ػػقر ػت ػ ػػاكال
تشجيعي» :إ ٌف أصعب ما يف التعذيب هو أكله« ،كأنه هو شخصيا دل يع ٌذب منذ شهرين.

اية م قتة

كاف يوـ اليالث مػن شػهر أغسػطس يتمػدد .دل يعػد اإلتصػاؿ بالزنزانػة اظتقابلػة ؽتكنػان .دل
أعػػد أميػػز مػػركر الػػزمن .كنػػت أشتػػع صػراخا كبكػػاء كتوسػػالت كصػػياحان .إنػػه مصػػنع كحشػػي
للتعذيب .كنت أنتظر دكرم بشػيء مػن الريبػة .كفجػأة فيػتح بػايب .كػاف الليػاـ يفػوح برائحػة
العػرؽ كشػػعرت دبػل الليػػاـ الػػذم يسػػتعمل للخنػػا .صػػعدكا يب إذل الػػدكر العلػوم هػػذل اظت ػرة
كأعطػ ػوشل كرس ػػيا .ش ػػعرت بوج ػػود ع ػػدد م ػػن األش ػػخاص لتيط ػػوف يب .ك ػػاف ينت ػػاب ش ػػعور
باطتوؼ ؽتزكج بشيء من األمل.
كحػػني شتعػػت ألكؿ مػػرة صػػوت ا لػة الكاتبػػة ،ابتهجػػت يف قىػر ىارة نفس ػي .ك ػاف البػػد أف
أنقذ حيام ،كعلى كل حاؿ ،فشنه ال يوجد شيء آخذل على نفسي رغم أشل غ ٌػريت هػدؼ
زيػػارم لسػػد اضتػػاميز كاسػػتبدلت مكانػػه قصػػة خياليػػة .استشػػعرت أ ػػم كػػانوا لتػػرركف ػتض ػران
لالسػػتماع لشػػهادم ،كأ ػػم سػػيقدمون إذل العدالػػة .كيف األخػػري ،ع ػػاد الشػػك مت ػامرشل .دل
يطلب ػوا م ػ إمضػػاء احملضػػر .شتعػػت أحػػد األشػػخاص اضتاض ػرين يقػػوؿ بوض ػوح» :أنػػت ،إف
أيطلػػا سػراحك ،فسػػأنظم لػػك شخصػػيان عمليػػة إرهابيػػة «.هػػل نتكػػن أف ييطلػػا سػراحي كمػا
داـ هػػذا الرجػػل فكػػر يف ذلػػك ،فهػػذا يع ػ أنػػه شػػيء ؽتكػػن اضتصػػوؿ .دل أبػػد أيػػة مقاكمػػة،
كنت أحلم بالعودة إذل أسرم .كنت يف شيء من الذهوؿ يصعب كصفه.
كيف األخػػري ،جػ ٌػركشل إذل اطتػػارج كلػػيس إذل الزنزانػػة .أيخػػذت فعػػال إذل اطتػػارج .مت إرخػػاء
اضتبل كاللياـ بالقدر الكايف .دفعوشل للحائط حو التصػقت بػه .كانتظػرت طػويال ،مث شتعػت
صرير عجالت .عندها رموشل داخل عربة قد تكوف شاحنة.
كصػػلنا إذل ؼتفػػر الشػػرطة ظتدين ػة ب ػومرداس .كهنػػاؾ أخػػذكشل إذل زنزانػػة يف ال ػدكر السػػفلي
(حتػػت األرض) .مػ ٌػرت دقػػائا مث أيخرجػػت منهػػا ب ػاللطم كالرك ػل ،كأيدخلػػت مكتبػػا فيػػه ه ػواء
مكيٌػػف .كنػت أشػعر بػػاإلذالؿ كأحػػس بػػاألدل يف رتيػػع أطػرايف .كنػػت أن ٌفػذ األكامػػر كا لػػة.
أم ش ػتم ،ككن ػػت جالس ػػا عل ػى
كفجػػأة غػ ٌػري اصت ػػالدكف أس ػػلوفم يف معػػامل  .دل يع ػػد هنػػاؾ ٌ
كرسي كأيستنطا "برفا".
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رٌكز االسػتنطاؽ علػى دكرم كمحػاـ لقػادة اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ باحملكمػة العسػكرية
بالبلي ػ ػػدة س ػ ػػنة  .2111س ػ ػئلت كي ػ ػػف تعرف ػ ػػت عل ػ ػػيهم ،كه ػ ػػل كن ػ ػػت مناض ػ ػػال يف اصتبه ػ ػػة
اإلسالمية لالنقاذ.
ككػػانوا يركػػزكف كػػذلك عل ػى عالقػػام مبنظمػػات الػػدفاع ع ػن حق ػوؽ اإلنسػػاف ،كالس ػػيما
منظمة العفو الدكلية.
كأخريا كانت النهاية ،ساقوشل إذل اطتارج كأخذكشل يف سيارة أخرل .كاف ذلك يف سػاعة
متأخرة من الليل ،رمبا اليانية صباحا .أدخلت زنزانة أخػرل .كنػت جائعػا كعطشػانا .كنػت
أدث عن قاركرة كسط قاركرات كيرية فارغة مرمات على األرض.
األح ػد  2أغسػػطس .كنػػت أنظ ػر مػػن حػػورل .كانػػت هنػػاؾ نافػػذة كسػػط بػػاب زن ػزان .
عن ػػدما دفعته ػػا رأي ػػت زنزان ػػة عت ػػا ب ػػاب ذك قض ػػباف .رأي ػػت حػ ػوارل عش ػرة أش ػػخاص مكبٌل ػػني
إرل بش ػػيء مػ ػػن الفض ػػوؿ مػ ػػن خػ ػػالؿ
فس ػ ػألتهم» :أيػ ػػن ؿت ػػن « ال ج ػ ػواب .اق ب ػ ػوا لينظػ ػػركا ٌ
القضباف.
كنػت أفكػػر .حسػب اظتسػػافة الػ قطعػػت كصػوت الطػائرات عنػد إقالعهػػا رمبػا كنػت يف
ثكنة اضتميز.
 .4.3محمد غضاب
اظتصدر :ػتمود خليلي ،الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
تعسػػفيٌة
أكدع ػتمػػد غضػػاب بسػػجن اضتػٌراش حيػػث يقضػػي عقوبػػة  1سػػنوات سػػجن بصػفة ٌ
م إثبات .رقم أمرل باضتبس هو .78778
كدكف أ ٌ
غض ػاب يعػػيش يف سويس ػرا .كيف يػػوـ  22سػػبتمو  2112ع ػاد إذل اصتزائػػر
ػتمػػد ٌ
كػػاف ٌ
عل ػى مػػي طػػائرة للخطػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة رقػػم رحلتهػػا  .AH2049كاختطػػف مباش ػرة عنػػد
خركجػه مػػن الطػػائرة مػػن طػػرؼ أربعػػة أشػػخاص مسػلٌحني ،يرتػػدكف زيػٌػا مػػدنيٌا ،اقتػػادكل بعػػدها
إذل مركػػز شػػاطوناؼ أيػػن حػػبس مػػدة ستسػػة عشػػر يومػػا ،تعػ ٌػرض خالعتػػا لتعػػذيب كحشػ ٌػي ال
إنسػػاشل ،بكػ ٌػل مػػا أتػػيح مػػن الوسػػائل اظتسػػتعملة يف هػذا اجملػػاؿ اظت سػػف كاظتخػػزم :الكهربػػاء،
الضػػرب علػػى كػ ٌػل اصتسػػد العػػارم
اظتنشػػفة اظتبلٌلػػة باظتػػاء القػػذر ،رك ػالت األقػػداـ ،اللكمػػاتٌ ،
بػأنبوب مطػٌػاطي ،الكهربػاء اظتيبٌتػة يف األجهػػزة التٌناسػليٌة كاألذنػػني ،كتقييػد األيػػدم باألصػػفاد
كراء الظٌهر اخل.
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التعذيب كالضحايا

ضػػحيٌة للعدالػػة ي ػوـ  2أكت ػػوبر  2112يف ح ػني كان ػػت عائلتػػه يف سويس ػػرا ال
قيػ ٌدمت ال ٌ
ػف مػ ٌزكر متٌ رتػػع أجزائػه مػػن
تعػرؼ عنػه شػػيئا كيف غايػة القلػػا علػى مصػػريل .كعلػى أسػاس ملػ ٌ
غضاب مبا يلػي :االنتمػاء إذل رتاعػة إرهابيػة ،تػدعيم هػذل
السيٌد ػت ٌمد ٌ
أحداث باطلة ،ا يهتم ٌ
اصتماعة ،عدكاف ،تكوين غتموعات مسلٌحة كاضتيازة على أسلحة حربيٌة .كبػالطبع ك ٌػل هػذا
غري صحيح.
ػرطي سويسػرم
كا ٌ
ضتا هو أ ٌف األجهزة األمنية اصتزائرية حت ٌ
صلت على كثائا ،من طػرؼ ش ٌ
السويس ػرية بػػوزارة ال ٌداخليػػة .كقػػد
غػػري أم ػني ،يس ػرقت بطريقػػة غػػري شػػرعيٌة مػػن أجهػػزة األمػػن ٌ
كانػت هػػذل الوثػػائا دتيٌػل عمػال إحصػػائيٌا كقائيٌػػا حػػوؿ اصتاليػػة اظتغاربيػػة الػ يلتتمػػل أف يكػػوف
غض ػػاب كاحػ ػدا م ػػن ه ػػذل
ػتم ػػد ٌ
أص ػػحافا إس ػػالميوف عت ػػم عالق ػػة باإلرهػ ػاب .ككػ ػاف اس ػػم ٌ
السويسريٌة دل تدنه بشيء.
السلطات ٌ
األشتاء ،غري أ ٌف ٌ
باسػػتغالؿ هػػذل الوثػػائا اظتسػػركقة ،أطلق ػت األجهػػزة اصتزائريػٌػة العنػػاف لتخيٌالهتػػا لصػػياغة
غضػاب كحػدل ،الػذم قيػ ًر ىف اشتػه
ملف" ي ٌكد على ما شتٌي بشػبكة إرهابيػة بسويسػرا بقيػادة ٌ
" ٌ
بأشتاء مشبوهني مطلوبني لدل األمن اصتزائرم.
ػدكرل ،إربػػاؾ الػ ٌػرأم العػػاظتي كبعػػض الػػدكؿ
هػػذل اطتي ٍدعػػة كانػػت تقصػػد ،علػػى اظتسػػتول الػ ٌ
األكركبي ػػة منهػ ػا سويسػ ػرا ،كم ػػا تقص ػػد – عل ػػى اظتس ػػتول ال ػػوط – اضتص ػػوؿ عل ػػى اضتكػ ػم
باإلدانة غيابيٌا على متٌهمني منهم اب مدشل عبٌاسي كمراد دهينة ،باعتبارقتػا األشتػاء األكيػر
شيوعا.
كتعرفػت علػى مػدبٌرم العمليٌػة:
لسويسػريٌة اكتشػفت أمػر سػرقة الوثػائا ٌ
كلكن ال ٌسػلطات ا ٌ
السويسرم ليوف جػويب كمسػاعدل اصتزائػرم عبػد القػادر هػوم .عنػدها عزمػت علػى
الشرطي ٌ
جسس لصاحل دكلة أجنبية.
فتح حتقيا
قضائي بتهمة التٌ ٌ
ٌ
غضػاب ،أعلمػت كزارة ال ٌداخليػة السويسػرية هػذا األخػري كتابيػا حتػ ٌذرل
ػتمػد ٌ
كبطلب من ٌ
ػأخرة .كقامػػت عائلػػة
مػن خطػر ػت ٌقػػا يف حالػػة سػػفرل إذل اصتزائػر ،غػػري أ ٌف الٌرسػػالة كصػػلت متػ ٌ
غضػػاب بتكليػػف ػتػ وػاـ سويسػػرم كهػػو األسػػتاذ قاربػػاد الػػذم اتٌصػػل يب كأرسػػل رل كثػػائا
ٌ
َّع باضتا اظتدشل.
ػتمد غضاب يمد و
السيٌد ٌ
جسس ال اعتيو فيها ٌ
قضيٌة التٌ ٌ
لت إثرهػػا لػػدل قاض ػي التٌحقي ػا ،ال ٌسػػيٌد الشػػريف ج ػواشل ،كق ػ ٌدمت طلػػب إطػػالؽ
تػ ٌ
دخ ي
سراح موٌكلي كتوقيف ضابط شرطة التٌحقيا الذم قاـ بتسريع حتقيػا اصتزائػر كأمضػى اظتلػف
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أم دليػػل يف اظتلػػف .كػػاف القاضػػي قػػد
اظتػ ٌ
ػزكر .كعػػد القاضػػي بتعجيػػل القض ػيٌة لعػػدـ كجػػود ٌ
ضاب.
توعد بشطالؽ سراح غ ٌ
طلب شخصيٌا من أجهزة األمن كثائا اإلثبات ال بدك ا ٌ
أم سػػند قػػانوشل ،رفػػض أ ٌكدت ػه غرفػػة اال ٌهتػػاـ رغػػم علمهػػا
طلػػيب هػػذا قوب ػل ب ػا ٌلرفض دكف ٌ
كتايب.
بتزكير التٌحقيا أثناء رفعي للقضيٌة ،ال د ٌعمتيها بعرض ٌ
َّأما قاضي التٌحقيا الشريف جواشل فقد يخلع من منصبه كح ٌػوؿ إذل مصػلحة القاصػرين.
ك ٌأما سكرتريته ا نسة ؾتول بوغابة كأختها نعيمة بوغابة فت ٌم اختطافهما أثناء تو ٌجههمػا إذل
اضتراش .هذا كلٌه يف نفس اليوـ تقريبا .عائلة مػوكلي سػحبت القضػيٌة
مقر عملهما مبحكمة ٌ
ٌ
م لتكلٌف فا ػتاميٌا آخر كاف قد نصح به القاضي.
تبعا لنفس التٌسلسل لألحداث ،العدالة السويسريٌة ال كانت كافقت على مشارك إذل
َّع باضتا اظتدشلٌ ،قررت صدفة كاعتباطان منعي من اظتمارسة بصػف
جانب األستاذ قارباد ك يمد و
كتعهػػدت بػدفع مصػػاريف اإلقامػة كالتن ٌقػل يف حالػػة قبػػورل للميػوؿ كشػػاهد يف القضػػية
أجنبيٌػا ٌ
فقط.
السويس ػ ػ ػرم اظتتٌػ ىهمػ ػ ػػني يف قض ػ ػ ػػيٌة
كيف  18أكت ػ ػ ػوبر  2118حػ ػ ػػاكم القضػ ػ ػػاء الف ػ ػ ػػدرارل ٌ
جسس ،كأصدر عقوبات رمزية دتيٌلت يف  27شهرا ك 22شهرا سجن مع كقف التٌنفيذ.
التٌ ٌ
غض ػػاب م ػػن ط ػػرؼ احملكم ػػة اصتنائي ػػة
كيف  22ن ػػوفمو  2118دتػٌػت ػتاكم ػػة الس ػػيد ػتم ػػد ٌ
الشػػاقٌة .كقػػد
بالعاص ػمة كأصػػدرت حكمه ػا فيػػه بتسػػع س ػنوات س ػجن نافػػذة مػػع األشػػغاؿ ٌ
أحيل القرار إذل احملكمة العليا إثر تق ٌدـ اظتتٌهم بطعن حتت رقم .218780
األختػػاف بوغابػػة ال تػزاالف مفقػػودتني إذل اليػػوـ .كتػػب اإلشػػارة إذل أ ٌف نعيمػػة كانػػت كاتبػػة
(سكرترية) ككيل اصتمهوريٌة.
 .5.3مالك أعراب
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
متٌ إيقػػاؼ مالػػك أع ػراب يف مػػارس  .2118مكػػث خالعتػػا شػػهرا مبركػػز شػػاطوناؼ حي ػػث
كحشي ال إنساشل.
تعرض لتعذيب
ٌ
ٌ
متٌ تع ػػذيب مال ػػك أعػ ػراب كه ػػو غت ػ ٌػرد م ػػن ثياب ػػه كموث ػػا الي ػػدين كراء ِّه ػػرل عل ػػى طاكل ػػة
خشبيٌة .بلٌلول باظتاء مث ع َّػذبول بالكهربػاء اظتولػدة مػن علبػة بػيج مػن صػنع ركسػي حتتػوم علػى
أزرار للتٌح ٌكم يف ٌقوة الكهرباء ،كتشبه جهاز ؼتطٌط القلب.
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تناكب اصتالدكف يف التعذيب الكهربائي كالتعذيب باطترقة حيث تستعمل اظتنشفة اظتبلٌلػة
باظتاء القػذر .تع ٌػرض بعػدها للتٌعػذيب اصتنسػي بوسػيلة قضػيب يملػبس بػالكركـ كقطاعػه مربػع
كاف يدخل يف دبرل بصػفة متك ٌػررة سػادية ٌأدت إذل سػيالف الػ ٌدماء بغػزارة مػن ذلػك العضػو.
نقػ ػػل إثره ػ ػػا إذل مص ػ ػػلحة االسػ ػػتعجاالت كاإلنع ػ ػػاش باظتستش ػ ػػفى اصتػ ػػامعي مص ػ ػطفى باش ػ ػػا
بالعاصمة.
مرة يفقد فيها كعيه ،مػن طػرؼ أحػد اظتعػذبني –
كل ٌ
كاف ٌ
يتم إنعاشه أثناء التٌعذيب يف ٌ
الذين كانوا مقنٌعني – يدعى رتاؿ .أ ً
يخضع مالك أعراب للتظاهر بشعدامه إلرهابه.
الضحيٌة يف بيتها ،كه ٌددها رجاؿ الشػرطة دػرؽ البيػت عنػدما جػاءكا
متٌ كذلك ضرب ٌأـ ٌ
تعرضػت للكمػات أصػابت طفلػة يف اليٌانيػة مػن
إليقاؼ ابنهػا كهػم يسػبٌوف كيشػتموف .كمػا ٌ
عمرهػػا كانػػت حتملهػػا .ككضػػع أثنػػاء ذلػػك االبػػن علػػى بطنػػه غتػ ٌػردا مػػن ثيابػػه كمقيٌػػد األيػػدم
للرصػػاص يف اعت ػواء .كقبػػل اإلنس ػػحاب مػػن
بسػػلك حديػ ٌ
ػدم ،كمتٌ إرهابػػه بػػشطالؽ أحػػدهم ٌ
البيت قاـ رجاؿ الشرطة بكسر اطتزانة ال فتشت من فوؽ إذل حتت.
التحرشػات اظتتك ٌػررة مػن طػرؼ رجػاؿ الشػرطة.
جراء ٌ
تسبٌب هذا يف هجر العائلة للمنػزؿ ٌ
السلطات اظتعنيٌة كلكن دكف أيٌة نتيجة حو يومنا هذا.
كل ٌ
كقاـ ػتامي العائلة بشخبار ٌ

مالػػك أع ػراب موقػػوؼ بسػػجن اضتػ ٌػراش ،أمػػر اضتػػبس رقػػم  .72222كهػػو مص ػاب ا ف
بأمراض عصبية.
 .6.3كمال برار
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف

متٌ اختطػػاؼ كمػػاؿ ب ػرار مػػن طػػرؼ شػػرطة مقنٌعػػني صػػبيحة يػػوـ  22سػػبتمو  2118علػػى
ػائم .فقػػد اقػػتحم اظتن ػػزؿ عػػدد معتػػو مػػن الشػػرطة
السادسػػة كالنٌصػػف صػػباحان كه ػو نػ ه
السػػاعة ٌ
ٌ
اظتقنٌعػػني دكف أف تع ض ػػهم أيٌػػة مقاكم ػػة ت ػػذكر .دل يكػػن يف البي ػػت يومه ػػا م ػػع كم ػػاؿ س ػػول
ثػػالث نس ػوة ،إحػػداهن حامػػل يف شػػهرها السػػابع .لقػػد كػ ٌػن خائفػػات كمػػذعورات لالقتحػػاـ
الصاخبة ال تبعته.
االستعراضي لرجاؿ الشرطة كعمليٌة التٌفتيش ٌ
متٌ انتزاع كماؿ من فراشه كقيذؼ إذل م ٌخرة سػيٌارة مػن نػوع ركنػو ( .21 )Renaultكػاف
رأسػػه مغطػٌػى بقميصػػه كهػػو ػتصػػور بػػني رجلػػني عمالقػػني ،مكبػػوب الوجػػه يف قػػاع السػػيٌارة،
حػ ٌػو ال يػػتم ٌكن مػػن التٌعػ ٌػرؼ علػػى اظتكػػاف الػػذم سػػي خذ إليػػه .دل ينػػبس كاحػػد مػػن رجػػاؿ
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ػنم م ش ػراته عػػن
الشػػرطة كلػػو بكلمػػة كاحػػدة عػػن أسػػباب هػػذا االعتقػػاؿ العش ػوائي الػػذم تػ ٌ
عمليٌة اختطاؼ دتة.

انطل ػػا موك ػػب س ػػيٌارات مكافح ػػة اإلره ػػاب نيس ػػاف ( )Nissanاظتكتظٌػػة برج ػػاؿ الش ػػرطة
الرهينػػة كمػػاؿ بػرار إذل
اظتقنٌعػػني يف ٌاّػػال أمػػن دائػػرة حسػػني دام بالعاصػػمة ،حيػػث متٌ حتويػػل ٌ
ّول ػت الس ػػيارة ظتػػدة ث ػػالث
صػػندكؽ سػػيٌارة أخػػرل مػػن نفػػس النٌػػوع (ٌ .)R19 tourisme
يتعرؼ على الطٌريا.
ساعات كاملة ٌ
حو ال ٌ
أيخذ كماؿ يف النهاية إذل ؼتفر الشػرطة بالعناصػر ( ،)Les Sourcesكيػدال مغلولتػاف كراء
معرضػػا
السػػيٌارة .لقػػد كػػاف ٌ
ِّهػػرل ،كهػػو يف كضػػعيٌة انكمػػاش جانبيػػة ،بسػػبب ضػػيا صػػندكؽ ٌ
ػتركها.
ٌ
لتسمم أكيد ٌ
جراء غازات ثاشل أكسيد الكربوف اظتندفعة من ٌ

كداخػػل ؼتفػػر الش ػرطة اظتػػذكور تعػ ٌػرض كمػػاؿ ب ػرار إذل تعػػذيب كحشػ ٌػي باسػػتعماؿ اطترقػػة
ػيب.
كاظتاء اظتمزكج بسائل قريزيػل ( ،)grésilبعػد أف مت تقييػدل كقطعػة ال تس ي
ػجا إذل مقعػد خش ٌ
للضػػرب علػػى كػ ٌػل جسػػمه قرابػػة الس ػاٌعة كالنٌصػػف ،ألقػػي بعػػدها يف
كمػػا صػ ٌػرح بأنػٌػه تعػ ٌػرض ٌ
زنزانة مساحتها م على م ين ،يوجد فا ثقب (مبيابة مرحاض) كموصدة بباب مص ٌفحة.
بقػػي بعػػد ذلػػك ثالثػػة أيػٌػاـ كليلتػػني دل يتعػ ٌػرض فيهػػا للتٌعػػذيب كدل يقػػدَّـ للعدالػػة إالٌ يػػوـ
اطتميس صباحا دكف إجػراء أيٌػة فحػوص طبٌيػة عليػه ،رغػم طلبهػا مػن ككيػل اصتمهوريٌػة الػذم
دعال لالمتياؿ أماـ القضاء صبيحة يوـ السبت.
سجل اضتبس مبركز الشرطة الذم كاف لتمل مالحظة تقوؿ بأ ٌف كماؿ بػرار
لقد متٌ تزكير ٌ
السػاعة
سيا إذل تلك اظتصلحة (مركز الشرطة) على اطتامسة مساء ،بينمػا بػدأ تعذيبػه علػى ٌ
السادسة كستسة كأربعني دقيقة من صباح نفس اليوـ.
ٌ
كبعد امتياله أماـ ػتكمة حسني دام ،استفاد من حكم باإلفراج.

تعػػرض كمػػاؿ ب ػرار لكػػل هػػذا رغػػم أن ػه دل تكػػن لديػػه أيػٌػة س ػوابا جنائيػػة كهػػو مػػن عائلػػة
شريفة .أبول غتاهد يف حرب التٌحرير كأخول مفتٌش شرطة جرح أثناء تأدية كاجبه خالؿ ف ة
أمنية ؽتاٌ أبقال غتبٌسا ظتدة ستسة كسبعني يوما كقد قدـ أربعة عشر سنة خدمة للوطن.
الصػػلب،
تن أف كمػػاؿ ٌتعػػرض للتعػػذيب الػػذم تػػرؾ مػػا يلػػي :جػػرح يف ٌ
أ ٌكػػد طبيػػب ؼت ػ ٌ
الصػدر كالػبطن كآثػار جػركح متعػ ٌددة.
جركح متع ٌددة على مستول جلد ال ٌػرأس ،رضػوض يف ٌ
كل هذا يف عجز م قٌت داـ  28يوما.
تسبٌب ٌ
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 .7.3محمد أمين تكارلي
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
الرؤيػة
مت إيقافه يوـ  2ديسمو  2118من طرؼ عسػكريٌني كنيقػل علػى مػي شػاحنة تنعػدـ ٌ
مػػن خالعتػػا .سػػيا إذل مكػػاف غتهػػوؿ ،حيػػث تعػ ٌػرض لتعػػذيب كحشػ ٌػي لػػيال ك ػػارا :التٌعػػذيب
الكهرب ػػائي باألقط ػػاب الكهربائي ػػة عل ػػى اصته ػػاز التناس ػػلي ،التٌع ػػذيب باظتنش ػػفة اظتبلٌل ػػة باظت ػػاء
الق ػػذر ،الض ػػرب عل ػػى ك ػ ٌػل أعض ػػاء اصتس ػػم باألنابي ػػب اظتطٌاطي ػػة .دام ػػت عمليٌ ػػة التع ػػذيب
اصتسػػدم حػ ٌػو أصػػيب السػػيٌد تكػػاررل بنوبػػة عصػػبية تبعهػػا إغمػػاء ،ؽتٌػػا اسػػتدعى حقنػػه يف
مرة أخرل للتعذيب اظتتك ٌػرر
األكردة ٌ
مبادة غتهولة .مثٌ أعيد إذل الزنزانة ٌ
حو استفاؽ .كأحضر ٌ
مرات ذلك اليوـ ،مثٌ ثالثة أيٌاـ بعد ذلك ،كأخريا أسبوعا بعدها.
ثالث أك أربع ٌ
عسػػفي متٌ تقدنتػػه للعدالػػة مػػن طػػرؼ "مػػدنيٌني" يػػوـ 17
كبعػػد  11يومػػا مػػن االعتقػػاؿ التٌ ٌ
ديسمو .2118
كػػاف ػتمػػد أمػػني تكػػاررل قبػػل إيقافػػه مصػػابان باضػػطرابات سػػيكولوجية تعػػاجل بانتظػػاـ مػػن
أخصائيٌني .كلعلم اصتهاز العسكرم مبلٌفػه اظترضػي متٌ اسػتعماعتم للحقػن أثنػاء تعذيبػه.
طرؼ ٌ
السجن تطلٌب تدخلٌي لدل إدارة مصلحة اضتبس.
كلوضعه حتت العالج الطٌ ٌيب يف ٌ
اضتراش ،أمر اضتبس رقم 10707.
السيد ػتمد أمني تكاررل ػتبوس يف سجن ٌ

 .8.3فريد مدني
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتػػي فريػػد مػػدشل .أنػػا مػػن مواليػػد  7أكتػػوبر  2180بػػاضتراش ،مهنػ مػػدرس ،كأسػػكن دػػي
ديسوليي عمارة  ،Eرقم  ،20بلدية بوركبة (العاصػمة) .أدرل فػذل الشػهادة مػن اصتزائػر يػوـ
 18مايو .1000
أكقف ػػت ي ػػوـ  27أكت ػػوبر  2111عل ػػى الس ػػاعة العاش ػػرة مس ػػاء يف مس ػػك م ػػن ط ػػرؼ
مػػدنيني مسػػلحني كػػانوا حػوارل عشػرين شخصػػا .دخلػوا البيػػت كبػػدؤكا التفتػػيش فقلبػػول رأسػان
علػػى عقػػب .ككػػاف حينهػػا رتيػػع أف ػراد أسػػرم اظتتكونػػة مػػن ذتانيػػة أشػػخاص موجػػودين معػػي.
ػدم كراء ِّهػػرم ،مث أيخػػذت علػػى مػػي سػػيارة مػػن نػػوع ركنػػو إكسػػوس ( Renault
غلَّلػوا يػ ٌ
 )Expressلو ا أبيض توج ىهت مباشرة ؿتو بن عكنوف إذل مركز التعذيب.
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و
ض ػربت
كفػػور كصػػورل أيخػػذت إذل قاعػػة أيػػن تعرضػػت إذل ؽتارسػػات التعػػذيب ،كبعػػدما ي
ػدم كذراع ٌػي متصػالباف كؽتػدكداف
ػدت ي َّ
بشدة بعصا فأس على مستول كل أؿتاء اصتسػم ،قيٌ ٍ
علي مػاءن قػذرا
ن
جدا ،ككذا رجالم بواسطة حبل .بعدها رفعوا قميصي كخنقوشل به ،مث رشوا ٌ
لػػه رائحػػة الغريزيػػل ( .)Grésilكأخػػذكا يص ػبٌوف اظتػػاء يف فمػػي كهػػم يض ػربون بالعصػػا يف كػػل
أؿتػػاء بػػدشل .لقػػد داـ هػػذا التعػػذيب علػػى األقػػل ثػػالث سػ و
ػاعات ،ككنػػت كلمػػا أغمػػي علػ ٌػي
أيقظوشل بالصفع مع توقيف الضرب م قتان.
بعػػدما قضػػيت الليلػػة يف الزنزانػػة فاقػػدا الػػوعي تقريبػان ،أيخػػذت يف الغػػد إذل قاعػػة التعػػذيب
ضػربت مػػن جديػػد بعنػػف بواسػػطة العصػػا .كقػػد داـ العػػذاب هػػذا إذل أف أغمػػي علػ ٌػي
حيػػث ي
مرة أخرل.
صػعادنا علػى
كبعد حوارل عشرة أياـ عيذبت بالفينقا (تعذيب باظتشنقة) كيتميل هذا يف إ ٍ
نتر اضتبل حػوؿ العنػا يػدفع اظتقعػد
مقعد كشنقنا دبل ذم أنشوطة (عقدة متحركة) .حينما ٌ
بعنف كيبدأ االختناؽ كحػني نفقػد الػوعي ي كوننػا نسػقط بعنػف علػى األرض ،كعلػى الفػور
تطبا الكهرباء علينا كباطتصوص على مستول الصدر ،كفور استعادة الوعي يعػاد التعػذيب
إذل غاية اإل اؾ التاـ.
أ يهتمػ ػػت بالػ ػػذهاب إذل إي ػ ػراف عػ ػػاـ  2118رغػ ػػم أشل كنػ ػػت يف السػ ػػجن يف اصتزائػ ػػر مػ ػػن
ديسمو  2112إذل غاية  2نوفمو .2117
صر اظت ٍعئ – كلكن كنػا نيضػرب يوميػا بالعصػي
أكقفت ؽتارسات التعذيب – التعذيب دى ٍ
ى
كاعت ػراكات مػػن طػػرؼ ح ػراس اظتعتقػػل ،كباطتصػػوص مػػن طػػرؼ شػػخن يػػدعى رض ػواف .كنػػا
يفتنح مدة دقيقتني على األكير كل صباح لقضاء اضتاجة ،ككنا نفعل ذلػك دائمػا حتػت كابػل
مػػن الض ػربات العنيفػػة إذل كػػل أؿتػػاء اصتسػػم .كنػػت أخشػػى هػػذا التعػػذيب اظتهػػني فكػػل ليل ػة
كنت أدتئ أف ال يطلع النهار.
بقيػ ػػت  21يومػ ػػا يف مركػ ػػز التعػ ػػذيب ،مث نيقلػ ػػت إذل سػ ػػجن اضت ػ ػراش يػ ػػوـ  17ديسػ ػػمو
 .2111كا يهتمت بنفس التهم ال بػيرئت منها سابقان .كبعد أربعة أشهر سجنان أطلا قاضي
التحقيا سراحي مع قرار بالواءة.
الش ػيء الػػذم ي ػ ظت أكيػػر مػػن كػػل هػػذا هػػو أنػػه ال ي ػزاؿ هنػػاؾ أنػػاس يعيشػػوف حاليػػا يف
ذلك اظتركز يف ِّركؼ ال تطيقها حو اضتيوانات.
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 .9.3خالد ياحي
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتي خالد ياحي .أكقفت يػوـ  2فوايػر  1000عنػد ؼتػرج مسػجد مبدينػة دلػس مػن طػرؼ
شرطة دلس .أيخذت على الفور إذل ػتافظة الشرطة كدل أتعرض هناؾ ال إذل الضرب كال إذل
التعذيب .سألوشل عن حسن حطاب فقط.
بعػػدها أيخػػذت علػػى مػػي سػػيارة ؿتػػو اصتزائػػر العاصػػمة .علمػػت فيمػػا بعػػد أنػ كنػػت بػػع
عكنػػوف مبقػػر األمػػن العسػػكرم .علمػػت هػػذا مػػن طػػرؼ شػػابني كانػػا معػػي ،أشتاءقتػػا كمػػاؿ
بعزيػػز كعمػػر شتغػػوشل ،ككالقتػػا مػػن دلػػس .شتغػػوشل أطلػػا س ػراحه ميلػػي ،كهػػو يقطػػن حالي ػان
بالشراقة ألنه متشى العودة إذل دلس .أما بعزيز فهو ا ف معتقل بسجن اضتراش.
يف اضتقيقػػة أنػػا أخػػاؼ أف أدرل بشػػهادم كال أريػػد أف أذهػػب معػػك إذل احملػػامى ،أخشػػى
أف أعتق ػػل م ػػن جدي ػػد .فً ٍعػ ػالن أن ػػت رأي ػػت جس ػػمي ،لق ػػد أحرق ػػت بش ػػناعة م ػػن ال ػػبطن إذل
الف ػػرج ...كه ػػذا بع ػػد أي ػػاـ كأي ػػاـ م ػػن التع ػػذيب بالش ػػيفونة (اطترق ػػة) كالكهرب ػػاء .كبع ػػد ه ػػذا
التعػػذيب قػػالوا رل» :لقػػد تعػ ٌػودت علػػى التعػػذيب كعتػػذا فأنػػت ملتػػزـ الصػػمت ،س ػ ل مػػاذا
س ػػنفعل ب ػػك «.حينئ ػػذ مػ ػ ٌددكشل عل ػػى ِّه ػػرم ،كج ػ ٌػردكشل م ػػن ثي ػػايب ،مث لفػ ػوا أكراؽ اصترائ ػػد
ككضعوها على بط مث أشعلوا فيها النػار إذل أف انطفػأت علػى جلػدم ،ككػرركا ذلػك مػرات
عدة.
كبعدما عانيت أشد العذاب أيطلا سراحي يف شهر مايو .يف البداية أيخػذت إذل جانػب
كرميت على حافػة الطريػا .آكاشل تػاجر لػه
الطريا السريع بضواحي بودكاك (كالية بومرداس) ي
دكاف غري بعيد عن الطريا ،فق ٌدـ رل األكل مث اصطحب إذل حافلة متوجهة إذل دلس.
كفور كصورل إذل البيت – بصعوبة شديدة – نقل أهلي إذل مستشفى دلس.

ملحا :اشتي ػتمد ياحي .أنا أخ خالػد يػاحي .حينمػا رأيػت أخػي بعػد إطػالؽ سػراحه
دل أتعػػرؼ عليػػه .كػػاف يػػزف  81كلػ قبػػل أف يقػػبض عليػػه كهػػو ا ف ال يػػزف إالٌ  21كل ػ ،
لقد أصبح ال ييعرؼ دتاما.

أكير من ذلك فهو مصدكـ نفسيان كخائف .بعدما كاف يف غاية التوازف كسعيدان باضتياة،
أصبح يشػبه الظػل .إنػه شػديد اطتػوؼ مػن كػل شػيء ،حػو أنػه ال متػرج مػن البيػت إطالقػا.
أعطال الطبيب مسكنات كمهدئات باإلضافة إذل أدكية لعالج اضتركؽ علػى مسػتول الػبطن
كأسفل البطن ال دل تلتئم بعد.
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تغري أخي دتاما من الناحية السيكولوجية كؿتن ا ف ـتشى على حياتيه.
لقد ٌ
 .10.3علي لعشب
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتػػي علػػي لعشػػب .متٌ إيقػػايف مػػن طػػرؼ اظتخػػابرات اصتزائريٌػة يف يػػوـ  8أبريػػل  1000علػػى
السػػاعة اليانيػػة بعػػد الظهػػر بشػػارع اصتزائػػر يف اضت ػراش ،عن ػدما كنػػت ذاهبػػا إذل اطتيٌػػاط .كػػاف
ٌ
يرافق كقتها بائع اجملوهرات بن عمر .كانوا أربعة أشخاص داخل سيٌارتني خاليتني مػن أيػة
ؽتيٌزات ،كاحدة من نوع ركنو كونقو ( )Renault Kangoكاليانية من نوع بوجو ()Peugot
 .102أيخذت مباشرة إذل بن عكنوف أين أنزلوشل عاريا يف مكاف حتت األرض.
بعػػد ذلػػك تعرضػػت لضػػرب كحشػػي بعصػػا ً ٍػت ىفػػر كبالركػػاالت علػػى الوجػػه كيف رتيػػع أؿتػػاء
اصتسػػم ظتػ ٌدة سػػاعتني .بعػػدها قػييٌػػدت إذل طاكلػػة مثٌ أدخلػػت خرقػػة مػػن قمػػاش يف فمػػي كأفػػرغ
ػت .أعػػادكا الكػ ٌػرة ع ػ ٌدة مػ ٌػرات خػػالؿ اليٌمانيػػة أيػٌػاـ الٌػ قضػػيتها حتػػت
فيهػػا اظتػػاء حػػو اختنقػ ي
التعذيب.
قاموا كذلك باستعماؿ الكهرباء ع ٌدة م ٌػرات ،مػا ال يق ٌػل عػن أربػع م ٌػرات ،حيػث قيٌػدكشل
أشل عل ػػى كش ػػك اظت ػػوت .دل يتوق ػػف ه ػػذا
باضتدي ػػد كق ػػاموا بتبلي ػػل ك ػ ٌػل جس ػػدم .أحسس ػػت ٌ
التعذيب إالٌ عندما كنت أتبوؿ على نفسي.
أخذكشل بعد ذلك إذل بي يف هذل اضتالة أنػزؼ دمػا كعنػدما رآشل أهلػي – ٌأمػي ،زكجػ
أشل سػػأقتل فبػػدؤكا يصػػيحوف .قػػاموا بتفتػػيش البيػػت ككسػػر
كأخ ػوام – يف تلػػك اضتالػػة ِّنٌػوا ٌ
التٌلفاز كعندما دل يعيركا على شيء قاموا بضرب اصتميعٌ ،أمي ال تبل من العمػر  22سػنة
كأختػػام كسػػيلة كمسػػعودة البػػالغتني  21ك 12سػػنة علػػى التَّ ػوارل ،ككػػذا زكجػػة أخػػي نعيمػػة
كابنتها شهرية ذات  27عاما.

أِّن سػاعة مػن الوقػت ،جػاء شػرطة بوركبػة إذل اظتكػاف ،أِّ ٌػن أ ٌ ػم قػد أخػوكا
كبعد ف ةٌ ،
من طرؼ اصترياف الذين انتبهوا إذل اظتكيدة.

++

عنػػدما رأيػػت الشػػرطة ،اس ػ جعت اليقػػة ،أل ٌف رجػػاؿ األمػػن كػػانوا يرتػػدكف لباسػػا م ػػدنيٌا
ككنػت جػ ٌد خائفػا مػن أف اظتخػابرات سػيختطفون كمتفػون قسػران .دخػل رجػاؿ الشػرطة إذل
ػدخلوا .طلبػػت مػػن رجػػاؿ الشػػرطة
البيػػت كلكػػن بعػػد أف تكلٌم ػوا مػػع رجػػاؿ اظتخػػابرات دل يتػ ٌ
أخػػذم معهػػم ؼتافػػة أف أعػػود إذل التٌعػػذيب علػػى يػػد اظتخػػابرات .أخػػذكشل إذل مركػػز ش ػػرطة
أشل مطلػػوب مػػن طػػرؼ اظتخػػابرات كأف ال
بوركبػػة حيػػث عػػاملوشل معاملػػة حسػػنة فػػأخوكشل ٌ
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داعي للخوؼ ،كما قالوا أنه نتكنػ الػذهاب ثانيػةن مػع اظتخػابرات .كعنػد كصػوؿ اظتخػابرات
علي ضربا كرموشل داخل سيارة من نوع ركنو كانقو كأرجعوشل إذل ثكنة حيدرة.
ا الوا ٌ

عما كانوا يبحيوف – قالوا رل بعػد ذلػك
كمبا أ ٌ م دل كتدكا شيئا يف البيت (دل أكن أعلم ٌ
الس ػػالح) ع ػػادكا م ػػرة أخ ػػرل لتع ػػذييب كط ػػرح عػ ػ ٌدة أس ػػئلة ع ػػن عالق ػ ػ
أ ٌ ػػم يبحي ػػوف ع ػػن ٌ
كخاصة بقاضػي التحقيػا الػذم يقطػن جبػوارم.
بأشخاص ال أعرفهم كمبيىف َّوض شرطة بوركبة
ٌ
كعندما دل يكن عندم ما أقوله ه ٌددكشل بأ ٌ م سيتٌهمون يف قضيٌة ؼت ٌدرات.
يف الغد ،كبعد ليلة من التٌعذيب أرجعوشل كه ٌددكشل بشحضار زكج كاب يف حالة ما إذا
أزكدهػػم باظتعلومػػات الٌػ يريػػدك ا ،كبعػػد سػػاعة كنػػت ال أزاؿ مربوطػػا فػػوؽ طاكلػػة شتعػػت
دل ٌ
ص ػػوت اب ػ كزكج ػ فخف ػػت أش ػ ٌد اطت ػػوؼ عليهم ػػا ،كظت ػا شتع ػػت صػ ػراخ زكج ػ أص ػػبحت
كاجملنوف .عندها بدأت أقوؿ أم شيء كأذكر أشتاء ٌ
أناس أعرفهم سطحيان فقط.
ٌ
كمبا أ م دل يص ٌدقوا ما كنت أختلقه عتم رجعوا للتعػذيب .أكيػر مػا كػاف يػ ظت هػو شتػاع
ص ػ ػراخ زكج ػ ػ كاب ػ ػ  .فقػ ػػالوا رل أثنػ ػػاء التعػ ػػذيب يف حالػ ػػة مػ ػػا إذا دل أقػ ػػل عتػ ػػم مػ ػػا يريػ ػػدكف
السجن كسأينسى هناؾ إذل األبد.
سي كون يف ٌ
كيف اليومني األخريين كنت أشتػع صػراخ زكجػ باسػتمرار .العجيػب أف األصػوات كانػت
ً ً
مرة تكوف مرتفعة كأخرل منخفضة.
دائما ه ىي ه ًيٌ ،

ػجة
كيوـ ميورل أماـ القاضي ،جاء رجػاؿ اظتخػابرات كقػالوا رل» :إ ٌف قضػيٌتك أحػدثت ض ٌ
كعلي ػػك أف تع ػ ػ ؼ كتق ػػوؿ أنٌػػك مه ػ ٌػرب ؼت ػ ػ ٌدرات ،كأنٌػػك تع ػػرؼ ه ػػذا كذاؾ كإالٌ س ػػتيودع
زكجتك « .إذل آخر دقيقة كنت كاجملنوف ،كنت ال أف ٌكػر إالٌ يف أمػن زكجػ ككنػت مسػتع ٌدا
كل شيء إلطالؽ سراحها .فأقنعوشل أ ٌ ػم سػيطلقوف سػراحها يف نفػس اليػوـ يف حالػة
لفعل ٌ
ما إذا قلت ما يريدكف .لذلك قلت ما يريدكف أماـ قاضي التحقيا.
ػت مػػنهم أف متػػوكشل عػن زكجػ هػػل أطلقػوا سػراحها أـ ال.
السػػجن طلبػ ي
كيف طريقػي إذل ٌ
عندها بدؤكا يضحكوف كلك دل أفهم ظتاذا يضػحكوف .فقػالوا رل» :أال تعػرؼ آلػة تسػجيل
الصوت «
الزيارة األكذل لزكج .
دل أفهم ماذا كانوا يقصدكف إالٌ عند ٌ

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

228

 .11.3سعيد الزاوي

اظتصدر :منظمة العفو الدكلية ،تعذيب ،اصتزائر ،سعيد الزاكم 22 ،فً ٍواير .1002
اصتزائر ،سعيد الزاكم ،يف سن السبعني

عيذب عضو سابا ينتمػي إذل منظمػة إسػالموية ؽتنوعػة ،يف سػن السػبعني ،حػني اعتقالػه
مػػن طػػرؼ ق ػوات األمػػن .كتعتقػػد منظمػػة العفػػو الدكليػػة أنػػه علػػى كش ػك التعػػرض لتعػػذيب
إضايف كختشى أف تكوف سالمته يف خطر.
أيكقًػف سػػعيد ال ػزاكم ،كهػػو عضػػو سػػابا يف اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ احملظػػورة ،يػػوـ 8
فً ٍواير  1002يف دلٌس كهي مدينة ساحلية تقع على بعد حوارل مائػة كيلػوم شػرؽ اصتزائػر
العاصمة .أيخذ سعيد الزاكم إذل قاعدة لقوات األمن غتاكرة للمدينة حيػث ال يػزاؿ معػتقال.
كصػ ٌػرح معتقلػػوف آخػػركف ،كػػانوا قػػد أيكقًفػوا معػػه كأيطلًقػوا بعػػد ذلػػك ،أف السػػيد سػػعيد ال ػزاكم
تعرض للتعذيب.
ٌ
أيكقًػف سػعيد الػزاكم مػع عشػرين شخصػان آخػر علػى إثػر هجػوـ علػى كحػدة عسػكرية يف
اظتنطقة استيعملت فيػه قنبلػة .أخلًػي سػبيل كػل اظتعتقلػني ،مػا عػدا سػعيد الػزاكم ،بػدكف هتمػة
بعػػد يػػومني أك ثػػالث .يبػػدك أف ق ػوات األمػػن اسػػتخدمت التعػػذيب النت ػزاع اظتعلومػػات مػػن
اظتعتىقل ػػني ال ػػذين تعرض ػوا ب ػػدكف اس ػػتيناء للض ػػرب .كق ػػد تع ػ ٌػرض بعض ػػهم للتع ػػذيب بالص ػػعا
الكهرب ػػائي عل ػػى أجس ػػادهم بينم ػػا أج ػػو آخ ػػركف عل ػػى اب ػػتالع م ػػاء ق ػػذر بوض ػػع خرق ػػة يف
أفواههم.
كمػػا أعػ ًػدـ رجػػل بػػال ػتاكمػػة يف حػػادث ؼتتلًػف يػػوـ  8فً ٍوايػػر  1002كيبػػدك أ ٌف ذلػػك
انتقاـ إثر نفس اعتجوـ .كقيتًل كرصل بن توام ،من مواليد  ،2188رميا بالرصاص مػن طػرؼ
حي الجنة ( )Ladjenaيف مدينة دلٌس.
قوات األمن كهو أماـ بيته يف ٌ
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ُ .12.3م َّ
عذبو أميزور

اظتصدر :رشيد زتداد ،الوطن 21-22 ،يونيو .1002
ستسة شباف على األقل ،من بينهم طفل يف سن اطتامسة عشر ،يجٌردكا كلهم من
كعذبوا بوحشية أماـ كداخل مقر دائرة أميزكر بوالية
ثيافم كقيدكا بأسالؾ حديدية ،ي
جباية.

انطلقػػت الشػرارات األكذل مػػن أميػػزكر كمػػن بػ دكالػػة .إف إشػػعاؿ هػػذل الشػرارات انتهػػى
إذل اضترؽ كالقتل يف منطقة القبائػل بأسػرها .كػاف االعتػداء علػى بعػض التالميػذ كاالعػ اض
من طرؼ زمالئهم ،إضافة إذل العجز الواضح الذم أبدتػه السػلطات احملليػة كالوالئيػة ،كافيػا
ختمػر منػػذ زمػػن بعيػػد – أف تػػدمر كػ ٌػل شػيء يف طريقهػػا.
لنػػار التمػ ٌػرد – الػ كانػػت يف حالػػة ٌ
اظتتفجرة كافية ضتدكث ما يتع ٌذر ترميمه .فهػا هػو "جسػر
كانت ثالثة أياـ يف هذل الظركؼ ٌ
الصوماـ" ،ذلك اصتسر القدصل الذم يشا اظتدينة ،يبػدك كقػد انقطػع ائيػا بػني قػوات القمػع
من جهة كشباف أميزكر من جهة أخرل ،كانقسم بػني اصتالديػن كالشػباف اظتعػذبني كبػني قتلػة
األطفاؿ كالصدكر الويئة العارية.
دل يكػػن يف الواقػػع ؽتكنػان التنبػ مبػا كػػاف قػػد يقػػع ظتنطقػػة أميػػزكر اعتادئػػة يف ذلػػك اطتمػػيس
 21أبري ػػل  ،1002ي ػػوـ سػ ػػوقها ] .[...كدل يك ػػن عل ػػى اإلطػ ػػالؽ يف ؼتيل ػػة أكلئ ػػك الػ ػػذين
تظاهركا يومي اطتميس كاصتمعة ما كاف يدبٌر كلتاؾ ضدهم يف اظتسػتقبل القريػب .كػاف هػذا
اظتدرس يف ال بية البدنية مبدرسة التعليم األساسػي عبػد القػادر بػأميزكر.
بالتأكيد شأف ذلك ٌ
كػػاف ذلػػك يػػوـ األحػػد  11أبريػػل علػػى السػػاعة العاشػػرة حػػني كػػاف يرافػػا قسػػمه ()9eAF3
ضتصة تدريبية يف اظتلعب البلدم الذم يبعد دوارل  700ـ عن اظتتوسطة.
عند مركرهم بالقرب من مركز الدرؾ ،كقبل دخوعتم يف جسر الصػوماـ الػذم نتػر بوسػط
اظتدينة ،كاف األستاذ كتالميذل كتهلوف دتاما أف سيارتني من الدرؾ كانتا تستعداف ظتتابعتهم.
كػػاف ـ.ق .علػػى بضػػعة أمتػػار حػػني الحػػظ »حركػػة غريبػػة« لعربػػات الػػدرؾ» .كػػاف الػػدركيوف
اطتمػػس علػػى مػػي سػػيارة طويوتػػة ( )Toyotaكسػػيارة لنػػدركفر  .)Rover Land( 2x2كقبػػل
الوص ػػوؿ إذل اصتس ػػر ّ ،ػػاكزت الس ػػيارتاف التالمي ػػذ ككص ػػلت إذل مس ػػتدير الش ػػركة الوطني ػػة
للعربػػات الصػػناعية ( )SNVIعلػػى عش ػرات األمتػػار مػػن اصتان ػػب ا خ ػػر للجس ػػر .كفجػػأة،
عادكا على أعقافم كمركا أماـ التالميذ ،مث داركا مرة أخرل على مستدير أميزكر ،الذم يقع
أماـ مركز الدرؾ كمقر أمن الدائرة ،كرجعوا يف االّال اظتعاكس.
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كبع ػػد ذل ػػك ع ػػادكا م ػػرة أخ ػػرل كأكقفػ ػوا حرك ػػة اظت ػػركر؛ ك ػػاف ه ػػذا يف الوق ػػت ال ػػذم ش ػػرع
التالمي ػػذ يف عب ػػور اصتس ػػر .حينئ ػػذ ن ػػزؿ أح ػػد رج ػػاؿ ال ػػدرؾ كألق ػػى الق ػػبض عل ػػى تلمي ػػذين
اختارقتػػا »اعتباطػػا« كأمرقتػػا بالصػػعود يف السػػيارتني .لقػػد ا ٌهتًم ػا بالص ػراخ بعبػػارة »ؿتػػن لس ػنا
ػدخل األسػػتاذ كمنػػع تالمي ػػذل مػػن تنفيػػذ األمػػر .كحينه ػػا »تنػػازع ال ػػرجالف
عرب ػان!« ،عنػػدها تػ ٌ
الطفلني ،فنػزؿ الدركيوف األربع ا خركف من عرباهتم قابضػني أسػلحتهم «.فأخػذكا التلمػذين
اظتدرس أكير« كذلك بعد شتمه كمعاملته بعنػف .التالميػذ
ك»تلميذا آخر ثالث بغية احتقار ٌ
اليالثة هم متلف ؾ ،.شتري ـ .كفريد ب .قاؿ لنا أحد اظتدرسني أف » اظتلفػت للنظػر هػو أف
التالمي ػػذ اليالث ػػة ه ػػم األحس ػػن يف القس ػػم (  ،)9eAF3ال ػػذم ييع ػػد ب ػػدكرل أحس ػػن قس ػػم يف
متوسطة األمري عبد القادر«.
عػػاد األسػػتاذ ككتػػب تقريػػرل ظتػػدير اظتتوسػػطة الػػذم كػػاف حينهػػا يف الػ ػ CFPAعنػػد كقػػوع
اضتادثة ،كما أخو زمالءل مبا حدث .فالتقى عماؿ اظتتوسػطة تلقائيػا يف اجتمػاع عػاـ كق ٌػرركا
االلت ػزاـ بػػالتوقف عػػن العمػػل ظتػػدة سػػاعة مػػن  22إذل  21احتجاج ػػا عل ػػى مػػا كقػػع .كم ػػن
جهتػػه انتبػػه مػػدير اظتتوسػػطة فػػأخو مديريػػة ال بيػػة لواليػػة جبايػػة ،مث اّػه ؿتػػو نائػػب اصتمهوريػػة
ظتطالبته بشخالء سبيل التالميذ كلتقدصل شكول ضد الدركيني لتجػاكزهم سػلطتهم كاخػ اقهم
اضترم ػػات اظتدرسػ ػػية .ك»عػ ػػوض أف يسػ ػػجل الشػ ػػكول ،طلػ ػػب نائػ ػػب اصتمهوريػ ػػة مػ ػػن مػ ػػدير
اظتتوس ػػطة إع ػػداد ملف ػػات للتالمي ػػذ م ػػع ش ػػهادات طبي ػػة اخل .اقتص ػػر نائ ػػب اصتمهوري ػػة عل ػػى
التدخل بشأف تعرض التالميذ لضربات كجركح إذا أمكن إثبات ذلك ،كدل تكػن لػه النيػة يف
متابعػػة جنايػػة اخػ اؽ اضتػػرـ اظتدرسػػي .كلقػػد زاد هػػذا الوضػػع مػػن حػػدة التػػوتٌر يف اظت سسػػة«،
يضيف الراكم.
كيف نفػػس الوقػػت ،خػػرج التالميػػذ إذل الشػػارع كأخػػوكا زمالءهػػم مػػن اظتػػدارس األخػػرل.
كانطلقػوا علػى السػاعة الواحػدة ِّهػرا ،كذلػك بعػد أف أطلػا الػدركيوف سػراح األطفػاؿ اليالثػة
كّمػع تالميػػذ مػػن ثانويػػات للبنػػات كثانويػػات ؼتتلفػػة كمتوسػػطة
بعػػد اسػػتنطاقهم كصػػفعهمٌ .
األم ػ ػػري عب ػ ػػد الق ػ ػػادر كتل ػ ػػك اظتس ػ ػػماة  200-100ك 700-800كالقاع ػ ػػدة  8كاظتػ ػ ػدارس
االبتدائيػة كمدرسػة اظتقػراشل ،كتظػاهركا أمػاـ مقػر الػدرؾ» .دل يكػن معظػم التالميػذ علػى علػم
أف زمالءهػػم احملتجػزين قػػد مت إطػػالؽ سػراحهم بعػػد تػػدخل نائػػب اصتمهوريػػة .كػػانوا يػي ىعػ ٌدكف
با الؼ ككانوا يهتفوف بشعارات معادية للدركيٌني كيرموف اضتجارة على مركزهم«.
رد الدركيوف بالقنابل اظتسيلة للدموع ،فهرب األطفاؿ اظتذعوركف يف كل االّاهات إذ دل
يسبا عتم ّربة ميل هػذا الوضػع .كلكػن عػوض أف تشػتت القنابػل اظتتظػاهرين فقػد سػاقتت
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بالعكس يف هيجاف التالميذ كيف التحاؽ الكبػار كغػري التالميػذ فػم .فتػدخلت الشػرطة هػي
األخرل بالقنابل اظتسيلة للدموع كباظتًقمعات .كتواصلت اظتواجهات حػو سػاعة متػأخرة مػن
الليل.
كيف يػػوـ االثنػػني  18أبريػػل ،اجتمػػع عمػػاؿ مػػن ؼتتلػػف اظتػػدارس يف أميػػزكر يف متوسػػطة
جم ػ ػػع عم ػ ػػاؿ ال بي ػ ػػة ألمي ػ ػػزكر
 200-100كانت ػ ػػدبوا ؽتيل ػ ػػني عت ػ ػػم كأنشػ ػ ػ كا م ػ ػػا يس ػ ػػمى مبي َّ
تجمػ ػع أم ػػاـ دار البلدي ػػة كذل ػػك يف الي ػػوـ
( .)CTEAكيف تصػ ػريح ل ػػه ن ػػادل ه ػػذا األخػ ػري ب ٌ
اظت ػوارل ،اليالثػػاء  12أبريػػل علػػى السػػاعة العاشػػرة صػػباحا .كلكػػن منػػذ السػػاعة التاسػػعة مػػن
ذلػػك اليػػوـ» ،كػػاف هنػػاؾ حػوارل  10ألػػف شػػخن يف سػػاحة اظتدينػػة .ذكػػر لنػػا شػػاهد أ ػم
جاءكا من أميزكر كمن برباشة كالقصر اخل«.
»مػػن جهتنػػا ،كبصػػفتنا اعتيئػػة اظتػػن ًظم عتػػذا اللقػػاء ،فقػػد طلبنػػا مػػن سػػلطات كاليػػة جبايػػة،
كخاصػة مػن الػوارل ،اختػػاذ اجػراءات ضػد الػػدركيني .كػاف ذلػك اضتػػل الوحيػد إلعػادة اعتػػدكء«
يالحظ أحد أعضاء اظت ىج ٌمع .كاف رئيس البلدية داخل مقر البلدية ككاف معػه رئػيس الػدائرة
كقائػػد أمػػن الػػدائرة كضػيػباط مػػن شػػرطة اظتػػدف كقائػػد ثكنػػة الػػدرؾ اخل .ككػػاف النػػاس يطػػالبوف
بالرحيل الفورم للدركيني اطتمسة ،مبا فيهم »عمار ،كهو أكير الدركيني زتيٌةن«.

خاطب قائػد الػدرؾ ،كهػو مػالزـ أكؿ ،اصتمهػور كاعػ ؼ بعجػزل التػاـ عػن السػيطرة علػى
األحداث .حينئػذ كصػل اضتشػد كمعػه رئػيس البلديػة – الػذم كػاف ػتميػا مػن طػرؼ أعضػاء
ردكا برمػػي قنابػػل
اظت ىج ٌمػػع – أمػػاـ مركػػز الػػدرؾ ،كطػػالبوا برحيػػل الػػدركيني فػػوران ،غػػري أف هػ الء ٌ
ي
ً
َّي يحنني.
مسيلة للدموع ،فرجع رئيس البلدية كأعضاء اظتي ىج ٌمع إذل مقر البلدية ْيف ٍ
ضتػػل اظتشػػكلة » ٌقررنػػا كتابػػة نػػداء للشػػعب ،غػػري أننػػا قيضػػنا توزيعػػه بوصػػوؿ بيػػاف ال ػوارل«،
أضػػاؼ عضػػو مػػن اظت ىج ٌمػػع قػػائالن» .كلكػػن ،رغػػم كعػػود مػػن مسػ كلني ػتليػػني – كنػػا نقلقهػػم
كي ػ ػريا بض ػػركرة اإلضتػ ػيػاح عل ػػى ال ػ ػوارل بأخ ػػذ موق ػػف – دل يصػ ػػل ذل ػػك البيػ ػػاف ال ػػذم طاظتػ ػػا
انتظرنال«.

+

زاد التػػوتر يف الشػػارع كحػػاكؿ رئػػيس الػػدائرة طمأنػػة أعضػػاء اظت ىج ٌمػػع بػػأف الػوارل »يف نقػػاش
مػػع مس ػ كلني م ػػن الػػدرؾ» ،كبأن ػه «عل ػػى كشػػك تس ػػليم ف ػ ي
ػاكس ال ػوارل ال ػػذم س ػػيعلن ع ػػن
عقوبات ضد الدركيني ».كلكن بقي الوارل صامتا حو الساعة اطتامسة مساء .يقوؿ عضو
ككتنٌػب
آخر من يغتى ٌمع أميزكر» :إف موقفان شجاعا مػن الػوارل كػاف قػد يوقػف التم ٌػرد الشػعيب ي
اظتنطقػػة الكيػػري مػػن الػػويالت .إف مسػ كلية الػوارل علػػى مػػا كػػاف سػػيقع بعػػد سػػاعات لعظيمػػة
جدان«.

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

228

كلكػػن عوضػػا مػػن إرسػػاؿ الفػػاكس ،فقػػد كصػػل تعزيػػز مػػن شػػرطة  .CNSعندئػػذ ع ٌم ػت
االنتفاض ػػة كاتس ػػعت .فنيه ػػب مق ػػر ال ػػدائرة كأيح ػػرؽ جزئي ػػا .كم ػػا يهػ ػدـ مرك ػػز ال ػػدرؾ جزئي ػػا
كأحرق ػت س ػػيارة كلي ػػو ( )Clioتابع ػػة ألح ػػد عناص ػػر ال ػػدرؾ ،بينم ػػا دل يتع ػػرض أح ػػد لس ػػيارة
 Renault 16ل ػػدركي آخػ ػر مع ػػركؼ باس ػػتقامته .يجػ ػرح طف ػػل يف السادس ػػة عش ػػر م ػػن عم ػػرل
(ؾ.س ).يف يدل برصاصة حقيقية ،كتلقى طفػل آخػر عمػرل إحػدل عشػر سػنة قنبلػة مسػيلة
للدموع على رأسه كنقل جرلتا إذل مدينة سطيفِّ .ن اظتتظاهركف أف هذا األخري قد تويف،
فضاعفوا من شراستهم ،كتواصلت اظتواجهات إذل ساعة متأخرة من الليل.
غ ػ ػػري أف األم ػ ػػر دل يتح ػ ػػوؿ إذل ك ػ ػػابوس حقيق ػ ػػي إالٌ يف ي ػ ػػوـ الغ ػ ػػد 12 ،أبري ػ ػػل ،حي ػ ػػث
استأنفت اظتواجهات بدءا من الساعات األكذل من النهار .فعلى الساعة العاشػرة كالنصػف،
اًعتػػدل شػػرطي كػػاف يف السػػابا تلميػػذا يف متوسػػطة األمػػري عبػػد القػػادر علػػى ثػػالث سػػيدات
مدرسات يف تلك اظتتوسطة .كاف هذا هو االخ اؽ اليػاشل للحرمػات اظتدرسػية الػذم سػبٌب
ٌ
حوادث عنيفة كم ٌدد اظتواجهات.
ي كد أحد أعضاء يغت َّمع عماؿ ال بية قائال» :هتفنػا إذل رئػيس الػدائرة كطلبنػا منػه إيقػاؼ
اسػػتفزازات قػوات الشػػرطة كالػػدرؾ ،فقػػاؿ لنػػا" :عجزنػػا علػػى الػتحكم يف جنػػدنا" «.كنيشػػرت
عناصػػر شػػرطة ال ػ CNSبسػػرعة يف كػػل أحيػػاء اظتدينػػة كشػػرعوا يف مطػػاردة اظتتظػػاهرين حػػو يف
أصغر خبايا تلك األحياء.
كبعد الظهر ،كادت اظتواجهات أف تنقطع كلية .كلكن بقي عدد قليػل جػدا مػن الشػباف
يواجهػػوف شػػرطة الػ ػ CNSبرمػػي اضتجػػارة أك حػػو بشِّهػػار أنفسػػهم فقػػط ،فأصػػبحوا بػػذلك
فريسػػة للغرائػػز السػػادية كاضتيوانيػػة للق ػوات القمعيػػة .يضػػيف ػتػػدثنا قػػائال» :لقػػد يحػ ٌػوؿ مقػػر
اظتخرب كما جػاكرل إذل مركػز حقيقػي لتعػذيب الشػباف اظتتظػاهرين .ستسػة شػباف علػى
الدائرة ٌ
األقػػل ،مػػن بيػػنهم طفػػل يف اطتامسػػة عشػػر مػػن عمػػرل ،يجػ ٌػردكا مػػن ثيػػافم كقيػيٌػػدكا بأسػػالؾ
حديدية كعي ٌذبوا بوحشية«.
كفيمػػا يلػػي مض ػػموف الش ػػهادات األربع ػة ال ػ كتبػػت مػػن ط ػػرؼ شػػهود عي ػػاف كض ػػحايا
التعذيب.
كتػػب أحػػد اظتدرسػػني قػػائال» :رأيػػت شػػرطة ال ػ CNSكهػػم يػػأتوف بيالثػػة شػػباف قػػرب م ٌقػػر
الػػدائرة الواقعػػة أمػػاـ بيػ  .لقػػد أجػػوكهم علػػى أف يتعػ ٌػركا كقيٌػػدكهم بأسػػالؾ حديديػػة ،مث بػػالوا
ػب هػ الء الشػػرطة أنواعػػا
علػػيهم قبػػل أف ينهػػالوا علػػيهم ضػربا بػػالركالت .كبعػػد ضتظػػات ،صػ ٌ
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م ػػن الس ػوائل عل ػػى الش ػػباف مث ق ػػادكهم إذل داخ ػػل مق ػػر ال ػػدائرة حي ػػث أخض ػػعوهم لتع ػػذيب
جنسي«.
ككت ػػب ش ػػاهد آخ ػػر ق ػػائال» :رأي ػػت ستس ػػة م ػػن الش ػػرطة ت ػػابعني للف ػػرؽ الوطني ػػة لألم ػػن
( )CNSكه ػػم كت ػ ٌػركف ش ػػابا يف ح ػوارل اطتامس ػػة كالعشػ ػرين س ػػنة م ػػن عم ػػرل .ك ػػاف اظتس ػػكني
جردكل من ثيابػه كقيٌػدكا يديػه كراء ِّهػرل بسػلك حديػدم ،مث ج ٌػركا
يتوسل إذل جالٌديه .لقد ٌ
جسدل العارم يف الرماد اظتوجود داخل مقر الدائرة«.
»مػػا بػػني السػػاعة  20ك 22صػػباحا ،كنػػت بصػػحبة ع ٌمػي يف مكػػاف غػػري بعيػػد عػػن مقػػر
الدائرة .رأيت شػابا يف سػن اطتامسػة عشػر يرّػف كمتتبػ بػني اظتسػجد كاظتدرسػة االبتدائيػة.
كشػػفه شػػرطياف مػػن فػػرؽ  CNSفأكسػػعه أحػػدقتا ضػربا كنػػزع عنػػه حػػذاءل كرمػػال علػػى سػػطح
أحػػد اظتنػػازؿ القريبػػة ،مث نزعػػا عنػػه سػػركاله كا ػاال عليػػه ض ػربا بػػالركالت كاظتطرقػػات ،فا ػػار
الصػػيب علػػى األرض كجسػػدل ع ػا ور .بعػػد ضتظػػات أتػػى الشػػرطياف بصػػيب آخػػر كهػػو يف نفػػس
األكؿ«.
اضتالة ،كألقوا به جبانب الطفل ٌ
أكقًػف كػػذلك شػػخن معػػوؽ يف األربعػػني مػػن عمػػرل مػػن طػػرؼ أف ػراد مػػن شػػرطة الفػػرؽ

الوطنية لألمن ( )CNSدجة أنه لتمل عيصػيبة علػى يػدل اليسػرل كبالتػارل فهػو يعػد مشػاركا
يف اظتظػػاهرات! »لقػػد أكسػػعوا ذلػػك اظتسػػكني ضػربا مث جػ ٌػركل علػػى األرض فػػوؽ الرمػػاد الػػذم
كاف يغطي مقر الدائرة حو أصبح ال ييعرؼ«.
كأخػػذ حارس ػاف م ػػن مفتشػػية األم ػػالؾ نص ػػيبهما مػػن التعػػذيب أيض ػان .فقػػد كت ػػب أح ػػد
اظتسػػكينني قػػائال» :ط ػواؿ يػػومي اليالثػػاء كاألربعػػاء كنػػا نقػػدـ اظتػػاء لشػػرطة فػػرؽ  CNSكذلػػك
من باب الواجب اإلنساشل .كيف يوـ األربعاء ،علػى السػاعة التاسػعة كالنصػف لػيال ،هجمػوا
علينا كشتمونا كدفعونا يف األدراج فانكسرت يد أحدنا«.

كيف الغػػد ،يػػوـ اطتمػػيس ،مت اغتيػػاؿ لتػػي ش ػريف البػػال مػػن العمػػر  81سػػنة ،كذلػػك يف
مكػػاف يبعػػد ذتانيػػة كيلػػوم ات مػػن أميػػزكر .كيف يػػوـ جنازتػػه 17 ،أبريػػل ،ش ػ ٌكل تالمػػذة مػػن
ثانويػات كمتوسػػطات أميػػزكر موكبػػا ضػخما يف اًّػػال القصػػر .يقػػوؿ أحػد ػتػدثينا» :كنػػا نػػرل
خطػػاهم مػػن بعيػػد ككنػػا فخػػورين فػػم .كػػدنا ننسػػى اصتالديػػن اظتسػػاكني الػػذين كػػانوا ال زال ػوا
متتفوف يف أسوار مدينتنا«...
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 .13.3رابح ربيع الشريف
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
سجن سركاجي ،يونيو .1001
اشتي رابح ربيع الشريف .أنا معتقل بسجن سػركاجي يف اصتزائػر العاصػمة .إشل مسػجوف
يف قاع ػػة رق ػػم  ،12رق ػػم اإلي ػػداع  .21712أبل ػ ػ م ػػن العم ػػر  22س ػػنة ،أن ػػا مت ػػزكج كأب
لطفلني ،كعنواف بي  12شارع حسني نوردين ،اضتامة ،حي بلكور بالعاصمة.
أتشػػرؼ عػػو مراسػػل هػػذل بشحػػاطتكم علمػػا مبػػا عانينػػال  -عػػائل كأنػػا – مػػن أحػػداث،
كسأسرد لكم بشيء من االختصار الوقائع كما عشناها منذ سبعة سنوات كإذل يومنا هذا.
لقد تعرضنا لتهديدات كّاكزات رتة من قول األمن كاصتيش.
ؿتػػن عائلػػة تضػػم اث ػ عشػػر عض ػوا :سػػبعة إخػػوة كستسػػة أخ ػوات ،كالػػدتنا عمره ػػا 22
عامان.
بػػدأت كػػل األحػػداث سػػنة  ،2112يف شػػهر ينػػاير مػػن تلػػك السػػنة ،كيف ثػػاشل يػػوـ مػػن
شهر رمضاف بالتحديػد .كانػت منطقػة كاد األربعػة (بػدائرة بػرج منايػل) ككػذا مدرسػة حػوش
بػػارل مسػػرحا لعمليػػة دتشػػيط .استشػػهد أحػػد إخػػوم ،اظتػػدعو رتػػاؿ ،بعػػدما رشػػته بالرصػػاص
الق ػوات اظتش ػ كة (اصتػػيش كاظتيليش ػػيات) كه ػػو أمػػاـ منػ ػزلنا .دل التحػػا مبق ػػر عمل ػػي يف ذل ػػك
اليػوـ ،فمكيػت بالبيػت كرأيػت كػل مػا حػدث أمػاـ من ػزلنا ،غػري أف ػتضػر الػدرؾ ٌادعػى أ ػػم
ً
أرضي كأنه كاف دوزته بندقية آلية .كػاف بػاقي إخػوم كلهػم
عيركا على أخي داخل ىم ٍعقل ٍحت ٌ
ألم منهم عالقة باظتقاكمة.
بأماكن شغلهم كدل يكن ٌ
غادرت اظتنطقة عقب تلك الفاجعة ،كاف ذلػك يف شػهر فوايػر  ،2112كدل أرجػع إليهػا
ي
إذل يومنػػا هػػذا .أمػػا أشػػقائي ،فػػالتحقوا الواحػػد تلػػو ا خػػر باصتماعػػات اظتسػػلحة .كػػاف أخػػي
سػػعيد ،كهػػو طبيػػب ،أكؿ مػػن فعػػل ذلػػك .كتبعػػه سػػيد علػػي مث ػتمػػد ،ككالقتػػا حػػائزاف علػػى
شهادة بكالوريا .بعدها التحا أخػي الرابػع كاشتػه رضػواف الػذم كػاف يػدرس يف السػنة الياليػة
ثانوم ،مث تالل أخي يوسف – كهو اطتامس كآخرهم – الػذم كػاف تلميػذ يف السػنة الرابعػة
متوسط.

++

أما أنا ،ف كت عائل يف شهر فواير  2112كصتػأت إذل عائلػة زكجػ دػي العناصػر –
 2شػػارع بايػػار – بالعاصػػمة .فبعػػدما غػػادر إخػػوم البيػػت كالتحق ػوا باظتقاكمػػة ،م ػا بقػػي يف
البيػػت إالٌ أمػػي كحػػدها كاثنتػػني مػػن أخ ػوام (ضػػاكية ككهيبػػة) .يف عػػاـ  2118قػػاـ إخ ػواشل
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بتزككتهن من مسلحني إسالميني .قيتػل أحػدهم سػنة  2111كال يػزاؿ اليػاشل – كهػو حسػن
حط ػػاب – عل ػػى قي ػػد اضتي ػػاة .كاعتيقل ػػت ض ػػاكية ككهيب ػػة س ػػنة  2117كقض ػػتا عش ػػرة أش ػػهر
بالسجن عقابا عتػن علػى زكاجهػن مػن «إرهػابيني» حسػب ادعػاء السػلطة .كرزقػت الضػاكية
كلػدان عمػرل أربػع سػنوات ا ف .أمػا كهيبػة – زكجػة حسػن حطػاب – فلهػا بنػت عمرهػا هػػي
األخرل أربع سنوات ،كهي ا ف معتقلة بسجن اضتراش كحامل يف شهرها السابع.
ػن كالػػدم ،فقػػد قاسػػت األلٍػواء كالػألٍكاءى علػػى أيػػدم أعضػػاء اصتػػيش كقػوات
أمػػا فيمػػا متػ ٌ
األمن خاصة التػابعني مػنهم لواليػة بػومرداس .إف اظتػدعو بػدكم – اظتسػ كؿ عػن أمػن الواليػة
الع ػ ٍػيش .فقاس ػػت العائلت ػػاف م ػػن
– كرجال ػػه ق ػػد أذاقػ ػوا ع ػػائل كعائل ػػة حس ػػن حط ػػاب يم ػ ٌػر ى
االعتقػاالت التعسػفية كالتجػاكزات اظتختلفػة كالشػػتائم كالتهديػدات كغريهػا مػن االعتػػداءات.
لقد رمتنا السلطة بتهمة اطتيانة كدل يكن لنا من كسيلة للتعبري عن حقيقة أمرنا.
يف يػػوـ  12فوايػػر  1001كعلػػى السػػاعة الواحػػدة بعػػد منتصػػف الليػػل ،داقتػػت غتموعػػة
مسلحة بي  ،كاختيطفت من أماـ أعػني أطفػارل .نقلػت عنػوة علػى مػي سػيارة إذل مكػاف دل
أستطيع التعرؼ عليه إالٌ من بعد .كظتا كصولنا إذل ذلك اظتقر ،أخوكشل أنػ ا ف بػني أيػدم
رجػ ػػاؿ مديريػ ػػة االسػ ػػتخبارات كاألمػ ػػن ( )DRSبػ ػػع عكنػ ػػوف ،كاقتػ ػػادكشل مباشػ ػػرة إذل أحػ ػػد
اظتكاتػػب حيػػث عػ ٌػركشل دتامػػا مث أدخلػػوشل إذل إحػػدل غػػرؼ التعػػذيب .فبػػدأت هنػػاؾ سلسػػلة
األسػػئلة عػػن عػػدد مػػن األشتػػاء كانػػت علػػى قائمػػة مكتوبػػة .داـ ذلػػك االسػػتنطاؽ بػػني 10
ك 80دقيقػ ػػة مث شػ ػػرعوا يف تعػ ػػذييب باظتػ ػػاء كخرقػ ػػة القمػ ػػاش ( طريقػ ػػة «الشػ ػػيفوف») .بعػ ػػدها
ػت للتع ػ ػػذيب بالص ػ ػػعا الكهرب ػ ػػائي ،فك ػ ػػانوا يض ػ ػػعوف أس ػ ػػالكان كهربائي ػ ػػة – ىم ٍوص ػ ػولة
تعرض ػ ػ ي
ٌ
بػ ىػمٍن ىشب التيػػار يف اصتػػدار – علػػى أعضػػائي التناسػػلية كعلػػى أذشل كعلػػى رأسػػي ،كمػػا كنػػت
أبلٌػػل ليشػػتدد الصػػعا الكهربػػائي .بعػػد ذلػػك التنكيػػل رمػػوشل كأنػػا مػػبلال كليػػا داخػػل إحػػدل
الزنزانات اظتظلمة فيها بطانيػة يتيمػة .كأعػادكا هػذا األسػلوب مػن التعػذيب طيلػة سػبعة أيػاـ،
فكنت َّ
أعذب كل يوـ بعد الظتهر.
كيوـ  18فواير  ،1001أم يوـ كاحد بعد اعتقارل ،اختطفوا صهرم – لتػ عػوين –
مػػن بيتػػه يف بلديػػة درقانػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػر لػػيال .كيف نفػػس الليلػػة كنفػػس الوقػػت
اختطفوا أخ كهيبة ،زكجػة حسػن حطػاب ،مػن مقػر بيتهػا يف بلديػة بػن زرقػة علػى السػاعة
اضتادية عشر ليال كأمطركها بسيل من الشػتائم كالكػالـ البػذمء كاأللفػاظ الفاحشػة .تع ٌػرض
صهرم لت عوين هو ا خر للتعذيب بطريقة االختناؽ باظتاء كاطترقة كبالصػعا الكهربػائي،
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كما هددكل كي يطلٌا أخ باعتبارها أختا لػ«إرهابيني» .أمػا شػقيق كهيبػة ،فا ػالوا عليهػا
ضربا كشتما كو ا حامل ،فقالوا عتا أ ا كهبت نفسها لػ«ابن حركي» كأ ا عاهرة.
يػوـ  17فوايػر  ،1001أم يػػومني بعػد اعتقػػارل ،ذهػب يب رجػػاؿ مديريػة االسػػتخبارات
كاألمػػن العتقػػاؿ السػػيد الشػريف عػ ٌدل ،كهػػو أحػػد أقػػاريب يبلػ  28عػػاـ مػػن العمػػر لػػه اثٍنػػا
عشر أكالد منهم اثنني التحقا باظتقاكمة .كانوا كتهلوف عنواف بيتػه فأخػذكشل عنػوة كػي أدعتػم
ض ٍػيعة نائيػة ببلديػة سػيدم داكد بػدائرة دلػس .ظتػا كصػولنا
على اظتكاف يف قريػة زتركنػة ،كهػي ى
هنػاؾ علػى السػػاعة السػابعة صػباحا دل يعيػػركا عليػه بالبيػػت ،كػاف قػد ذهػػب بػاكرا إذل مكػػاف
عملػػه ،فأخػػذكا ابنػػه ليػػدعتم علػػى موقػػع كالػػدل .كجػػدكل بشحػػدل اضتق ػػوؿ يف مك ػػاف يس ػػمى
حوش اظتخفي بدائرة بودكاك ،ككاف ذلك يف منتصف النهار .ظتا كجدكل كاف يػزرع شػجريات
التني برفقة عدد من اظتػزارعني ككػذا أحػد أقاربػه يسػمى رابػح األزرؽ الػذم اعتيقػل هػو ا خػر
– كػػاف السػػيد األزرؽ يف سػػن السػػتني تقريب ػان ككػػاف يقطػػن هػػو أيضػػا دمركنػػة .فػػتم اعتقػػاؿ
السيد الشريف ع ٌدل بينما أيطلا سراح ابنه فيما بعد يف نفس اليوـ.
قادنا رجاؿ مديرية االستخبارات كاألمن ،كعند كصولنا إذل مقػرهم يف مسػاء ذلػك اليػوـ
( 17فوايػػر  )1001شػػرعوا يف مواجهػػة بعضػػنا للػػبعض .دل أر السػػيد الش ػريف ع ػ ٌدل قػػط
منذ ذلك اليوـ .أما السػيد رابػح األزرؽ ،فػأخلى سػبيله رجػاؿ مديريػة االسػتخبارات كاألمػن
بعد ليلتني من االعتقاؿ يف مقرهم.
يف نفس اليوـ ( 17فواير  )1001ألقػوا القػبض أيضػا علػى السػيد ػتمػد رداف مػن مقػر
بيتػػه مبدرسػػة حػػوش بػػارل يف كادم األربعػػاء بػػدائرة بػػرج منايػػل بواليػػة بػػومرداس .للسػػيد ػتمػػد
رداف ثالثػػة أكالد التحقػوا باصتماعػػات اظتسػػلحة باصتبػػاؿ ،استشػػهد أحػػدهم كمػػا زاؿ ا خػراف
علػػى قيػػد اضتيػػاة .يبلػ السػػيد رداف السػػتني مػػن العمػػر ،كيقبػػع يف سػػجن سػػركاجي منػػذ 22
مارس  1001إذل اليوـ.
يوـ فاتح مارس  1001أيلقي القبض على السيد سػعيد حطػاب ،كالػد حسػن حطػاب،
يف بيته بع زرقة .كقضى هذا الرجػل ،الػذم يبلػ  88عامػان مػن العمػر ،أربعػة أك ستسػة أيػاـ
بزنزانات مديرية االسػتخبارات كاألمػن .كيف نفػس الوقػت كنفػس البيػت اعتقلػوا السػيد أزتػد
سعدم ،يف سن السابعة كاليالثني ،كهو نسيب سعيد حطاب – أم صهر حسػن حطػاب
– كأب ألربعػػة أطفػػاؿ .تعػ ٌػرض السػػيد سػػعدم لتهديػػد كػػي ييطلػػا زكجتػػه ،كال ي ػزاؿ معػػتقال
بسجن سركاجي إذل يومنا هذا.
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كيف اليػػوـ التػػارل (أم  1مػػارس  )1001اعتيقػػل بػػدكرل صػػهرم حسػػني هويػػدم ،كهػػو يف
سن اطتمسني كأب ألربعػة أطفػاؿ يقطػن مبدينػة بسػكرة .لقػد اعتقلػول إثػر عيػورهم علػى رقػم
إرل مػػذكرم حػػو
هاتفػػه مبػػذكرم ال ػ تضػػم هواتػػف كعنػػاكين األصػػدقاء كاألقػػارب .دل تػ ٌ
ػرد ٌ
اليوـ .فبعد اعتقاؿ صهرم حسني هويدم جاءكا به ككاجهوشل بػه ،مث شػرعوا يف تعذيبػه هػو
ا خػر باظتػاء كاطترقػة كالصػػعا الكهربػائي ،كمػا هػددكل كػػي يطلٌػا أخػ  .كهػو ا ف مسػػجوف
منذ اطتميس  12مارس .1001
كتدر اإلشارة إذل أف اصتالدين كانوا يأتوف بأخ إذل غرفة التعذيب بينمػا أنػا عػار دتامػا،
مث كػػانوا يقولػػوف رل« :سنغتصػػبها أمامػػك!» كانػػت توجػػد قػػابل كتبك ػي .لقػػد فعل ػوا ذلػػك
طيلة يومني من التعذيب .أذاقوشل األمرين من شدة أثر الشتائم كالبذاءة كالكالـ الفاحش.
كمػػا كتػػدر بالػػذكر أ ػػم زتلػػوشل قس ػران علػػى م ػرافقتهم م ػرتني يف عمليػػات دتشػػيط يػػومني
متتػػاليني .ك ػػاف التمش ػػيط األكؿ بغاب ػػة يف منطق ػػة بغليػػة (ب ػػقزركاف) حي ػػث أرادكا قتل ػػي .أم ػػا
اليػػاشل فكػػاف بشحػػدل الغابػػات دػػوش بػػارل .كػػدت أيقتػػل هنػػاؾ أيض ػان .كال سػػبب يف ذلػػك
التهديد بالقتل إالٌ أشل أخ ألربعػة «إرهػابيني» كصػهر ل ػ«إرهػايب» – األمػري الػوط للجماعػة
السلفية للدعوة كالقتاؿ – كأخ لشقيقاف (رتاؿ كػتمد) استشهدا.
كمبا أ م عجزكا على إبانػة الػتٌهم الػ ألصػقوها يب صتػ كا إذل التلفيػا ،فص ٌػوركشل بشػريطي
في ػػديو يػ ػ ٌدعوف فيهم ػػا أشل مت ػػورط يف اظتت ػػاجرة بالس ػػالح كال ػػذخرية ،كم ػػا ل ٌفق ػوا فيهم ػػا قص ػػة
مفادها أف ػتمد رداف كالشريف عدل شريكاف يف اصترنتة .بعدها زتلوشل قسػران علػى إمضػاء
ػتضر االستجواب طبقا للسيناريو اظتل ٌفا سلفا الهتامنا كمن ىمث حبسنا .قػالوا رل سػاعتها أف
األمر تصفية حسابات.

+

اهتم ػػوشل كاهتم ػوا ص ػػهرم حس ػػني هوي ػػدم كالس ػػادة ػتم ػػد رداف كالشػ ػريف ع ػػدل بتزكي ػػد
اصتماع ػػات اظتس ػػلحة بالس ػػالح كال ػػذخرية ،غ ػػري أف داف ػػع ج ػػورهم ه ػػو عالقاتن ػػا العائلي ػػة .إ ٌف
إخػػوم األربعػػة التحقػوا باظتقاكمػػة ،أمػػا السػػيد رداف فلػػه كلػػداف يف اظتقاكمػػة ،كالسػػيد عػػدل يف
نفػػس الوضػػع .فػػالغرض مػػن تلفيػػا ػتاضػرنا هػػو إدانتنػػا كإيػػداعنا يف السػػجن .األمػػر ال يعػػدك
كونه انتقامان ال أكير كال أقل.
مكينػػا عشػػرة أيػػاـ مبركػػز مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن بػػع عكن ػػوف ،كيف اليػػوـ اضتػػادم
عشػػر – كػػاف ذلػػك يػػوـ األربعػػاء  2مػػارس – نقلونػػا علػػى مػػي شػػاحنة لتقػػدنتنا أمػػاـ قاضػػي
التحقيػػا مبحكم ػػة عب ػػاف رمض ػػاف .فاج ػػأشل غيػػاب الس ػػيد الش ػريف ع ػػدل .دل يك ػػن ض ػػمن
اجملموعة كضننت ساعتها أنه أفرج عنه بعد إطالؽ سراح السيد رابح األزرؽ.
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نقلػػت بعػػدها مػػع صػػهرم لتػ عػػوين إذل سػػجن سػػركاجي .أمػػا أخػ فنيقلػػت إذل سػػجن
اضتراش حيث هي ػتبوسة إذل يومنا هذا .أفرج قاضي التحقيػا علػى اطتمسػة ا خػرين ،غػري
أف عناص ػػر مديري ػػة االس ػػتخبارات كاألم ػػن اعتقل ػػوهم م ػػرة ثاني ػػة ستس ػػة أي ػػاـ بع ػػدما أيخل ػػي
سبيلهم .كلهم ػتبوسوف اليوـ معنا بسجن سركاجي.
علمػػت بعػػد قضػػاء أسػػبوع بالسػػجن أف السػػيد الشػريف عػ ٌدل استشػػهد .لقػػد مت العيػػور
عليػػه ميتػػا ،جيتػػه ػتركقػػة داخػػل سػػيارته بض ػواحي العفػػركف ،غػػرب اصتزائػػر العاصػػمة .ك ػػاف
اظتسكني ،رزتة اهلل عليه ،غترد فالح على عاتقه إعالة اث عشر من أفراد أسرته .كاف قريبػان
رل ككػػاف قريبػان زتيمػان .كػػل أعضػػاء عائلتػػه متيقنػػوف أف عناصػػر مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن
هم الذين اغتالول.
معرض ظتخاطرة كبرية حو يف حالة اإلفراج عػ أل ػم هػددكشل بالقتػل،
فيما متص  ،أنا ٌ
اإلدالء
كمػا هػددكا أخػ ككالػدم – مػػا تبقػى رل مػن أفػراد عػائل – بػػنفس اظتصػري .قػػررت ٍ
فػذل الشػػهادة ألريػػح ضػػمريم بشػػأف مػػا أعلمػػه ككػي أكشػػف اضتقيقػػة كأزيػػل القنػػاع عػػن هػػذا
الغوؿ الذم يبتلع اجملتمع برمته كيف صمت رهيب .منذ اضتادم عشػر مػن سػبتمو ،1002
الدام كأقارب أعضاء اصتماعات اظتسلحة.
ختوض السلطة حربان بال رزتة ضد ك ٌ
كيف هػػذا الشػػأف ألػػتمس مػػنكم علػػى عػػدـ الكشػػف عػػن أشتػػي كأشػػكركم مسػػبقا عل ػػى
ذلػػك .كأقسػػم بػػاهلل العظػػيم أف كافػػة أعضػػاء عػػائل الػػذين اعتيقل ػوا مػػن قًبػػل رجػػاؿ مديريػػة
االستخبارات كاألمن بع عكنوف ،كلهم أبرياء كاهلل شاهد على ذلك.

 .4الشر بال حدود :أطفال ،أقارب ونساء تحت التعذيب
تيلقي الشهادات اظتعركضة يف هذا الفصػل الضػوء علػى تعػذيب األطفػاؿ كالنسػاء كاألقػارب.
إ ٌف التع ػػاليم اإلس ػػالمية ،كغريه ػػا م ػػن ق ػ ػوانني اصتي ػػوش اظتتحض ػػرةً ،
توج ػ ػب ع ػػدـ اس ػػتهداؼ
األطفاؿ كالنساء كاألقارب كلكن الطغمة العسػكرية يف اصتزائػر ال تبػارل مبيػل هػذل اضترمػات.
فه ػػي تنظ ػػر إذل ه ػػذل األص ػػناؼ االجتماعي ػػة كأه ػػداؼ ىش ػ ٍػرعيٌة إلره ػػاب كإخض ػػاع اجملتم ػػع
اصتزائرم برمته.
كقد تأثٌر األطفاؿ كفصيل اجتماعي تأثٌرانكبريان من جػراء القمػع كذلػك مباشػرة بتعرضػهم
للتعػػذيب ،أك غػػري مباشػػرة مبشػػاهدهتم ضتػػاالت م ػ ثٌرة جػػدانكتعػػذيب أف ػراد مػػن العائلػػة .إ ٌف
تعػ ػػذيب األطفػ ػػاؿ أك التهديػ ػػد بػ ػػذلك يهػ ػػدؼ إذل إرغػ ػػاـ النػ ػػاس علػ ػػى الوشػ ػػاية بػ ػػا خرين
كتفكيك أكاصر العائلة كهدـ الركح االجتماعية.
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اظتقدمػػة هنػػا كػػذلك علػػى حػػاالت عي ػذب فيهػػا عض ػواف أك أكيػػر مػػن
حتتػػوم الشػػهادات ى
نفػػس العائلػػة مع ػان ،أك يف أمػػاكن حجػػز ؼتتلفػػة يف آف كاحػػد (أنظػػر الشػػهادات 2.2-1.2
ك 2.8من الفصل السػابا) .تنظػر الطغمػة العسػكرية يف اصتزائػر إذل العائلػة اظتسػلمة كفصػيل
اجتمػػاعي عػػدائي ػتتمػػل .فعنػػد تعػػذيب العػػائالت يغتػػنم اصت ػالٌدكف مشػػاعر القرابػػة لوضػػع
الضحايا يف قفن اطتيارات اظتستحيلة ككسرهم بذلك نفسيا.
توض ػ ػ ػػح الش ػ ػ ػػهادات  8.2-2.2اظتعركض ػ ػ ػػة أس ػ ػ ػػفله كالش ػ ػ ػػهادات 1.8 ،22.. ،1..
ك 20.8ك 28.8أعالل تعذيب النساء كأفراد أك كأعضاء يف عائلة (زكجػات أك أمهػات أك
أخػ ػوات) .ييس ػػتعمل تع ػػذيب النس ػػاء أك هتدي ػػدهن ب ػػذلك – ال ػػذم كيػ ػريان م ػػا لتت ػػوم عل ػػى
االعتػداء اصتنسػػي – كسػالح لسػػحا ركحهػػن النفسػية أك ركح أقػػارفن كدفعهػن للتعػػاكف مػػع
اصتالدين .كما ييوٌِّف تعذيب النساء كرسالة للمجتمع كاستعراض للقػوة تب ٌػني ىمػن اظتسػيطر
كمػن كتػػب عليػػه اطتضػػوع ،كييسػػتعمل كوسػػيلة إلذالؿ عػػائالت كغتتمعػػات ،ككغنيمػة حػػرب
ى
(نوع من «العًالكة» ألفراد قوات األمن).
قػػد يعتقػػد ال ػبعض أ ٌف تعػػذيب النسػػاء ِّػػاهرة نػػادرة نظ ػران لقلػػة عػػدد الشػػهادات يف هػػذا
الشػػأف ،كلكػػن هػػذا راجػػع بػػاألحرل إذل نقػػن يف اظتعلومػػات .كدليػػل ذلػػك هػػو مػػا ٍأدلػػت بػػه
للص ػػحفي ركب ػػرت فيس ػػك بع ػػدما ف ػ ٌػرت م ػػن ق ػوات الش ػرطة كطلب ػػت
مفتش ػػة الش ػػرطة دليل ػػة ٌ
السػػجينات إذل قسػػم خػػاص يف مقػػر
اللٌجػػوء السياسػػي يف بريطانيػػا ،فقالػػت« :تيأخػػذ النسػػاء ٌ
الشرطة بشاطوناؼ»  .كتضيف اظتفتشة دليلة قائلػة« :منػع األمػن العسػكرم اصتزائػرم كػل
السػػامني كذلػػك
النػػاس الػػدخوؿ إذل ذلػػك القسػػم إالٌ حػػاملي بطاقػػات خاصػػة مػػن الضػػباط ٌ
نظػ ػرا للطريق ػػة الػ ػ تيعام ػػل ف ػػا النس ػػاء يف ذل ػػك اظتك ػػاف ».إ ٌف س ػػبب ال ػػنقن يف اإلخب ػػار
بتعذيب النساء راجع إذل الشعور باإلمث أك الذنب ككصمة العار اظترتبطة بالعنف اصتنسي.
ًً
هن بشرؼ عظيم.
ٌ
كتبني هذل الشهادات أ ٌف النساء ييقاكمن كييواجهن كيتغلٌع على ػتىن ٌ

R. Fisk, ‘Witness from the front line of a police force bent on brutality’, The Independent, 30
October 1997.
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 .1.4عمار بكيس
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.211 .
اشت ػػي بك ػػيس عم ػػار .أن ػػا مول ػػود بت ػػاريخ  22ين ػػاير  2187يف ب ػػاب الػ ػوادم (العاص ػػمة).
اعتيقلػػت يف  1أكتػػوبر  2118كأنػػا يف سػػن اطتامسػػة عشػػر .أدرل فػػذل الشػػهادة مػػن سػػجن
اضتراش.
طيػ ٌػوؽ منػ ػزلنا مػػن طػػرؼ الشػػرطة يػػوـ  1أكتػػوبر  ،2118علػػى السػػاعة اليانيػػة صػػباحا.
استيقظت مذعوران .كانت الشرطة مقتادة بشخن ملػيم .مػا كػاف ذلػك اظتشػهد إالٌ إحػدل
ي
اظتسػػرحيات اظتعتػػادة .إف حجػػة اقتحػػامهم منػ ػزلنا كانػػت كجػػود "إرهػػايب" ،كأن ػا ه ػو اإلرهػػايب
ػدم ،كرمػػوشل داخػػل إحػػدل سػػياراهتم
حسػػب هػ الء اظتعتػػدين .فػػاعتقلوشل علػػى مػرأل مػػن كالػ َّ
كأخذكشل إذل ؼتفر شرطة باب الوادم .كعند كصولنا ،أخذكا اشتي ،كتػاريخ مػيالدم كبػدؤكا
علي األسئلة» :هل عبد القادر الذم قيتًل أخ لك « فقلت نعػم .مث سػألوشل» :هػل
يطرحوف ٌ
تع ػػرؼ أص ػػدقاء أخي ػػك « ف ػػرددت بالس ػػلب .فق ػػاؿ رل أح ػػدهم» :إن ػػك تك ػػذب« ،كأخ ػػذ
يصفع كيلكم .
كأخػذ ا خػركف يشػتمون كيبصػقوف علػى كجهػي كيركلػون  .كنػت أحػاكؿ إخفػاء رأسػػي
لتفػػادم الض ػربات .لقػػد كػػانوا حريصػػني علػػى أف يتحصػػلوا علػػى أشتػػاء أصػػدقاء أخػػي بكػػل
كسػػيلة .فػػأمر قائػػدهم بػػأف أيرمػػى يف زنزانػػة كأف أيحػػرـ مػػن األكػػل كالشػػرب مػػن ذلػػك اضتػػني
فصاعدا.
كيف الغد جاء ضابط شرطة كاقتادشل إذل مكتبه .كقاؿ رل» :هل أنػت عمػر « .قلػت لػه:
«نعػػم ».فقػػاؿ رل» :هػػل تعػػرؼ أصػػدقاء أخيػػك « قلػػت« :ال ».فقػػاؿ» :هػػل تريػػد أف تعػػود
ػرد» :إذف قػػل رل مػػن هػػم أصػػدقاء أخيػػك .كإف
إذل من ػزلك يػػا عمػػر « فقلػػت لػػه« :نعػػم ».فػ ٌ
رفضػت ،فسػأقتلك كأرميػك أمػاـ منػػزؿ كالػديك «.فأكػدت لػه كأقسػمت علػى أشل ال أعػػرؼ
أحدا منهم .فنادل الشرطة كأمرهم بأخذم إذل مكاف خاؿ كبقتلي هناؾ.
فبػػدأت أبكػػي كأتوسػػل إليػػه كمسػػكت يف الطاكلػػة غػػري أف ذلػػك دل لتػ ٌػرؾ أيػػة شػػفقة يف
نفوسهم ،لقد كانػت قلػوفم متحجػرة .فوضػعوا علػى رأسػي قناعػا كرمػوشل يف سػيارة مػن نػوع
بيجػ ػػو  202كاقتػ ػػادكشل إذل ؼتفػ ػػر شػ ػػرطة الػ ػػدائرة األكذل ،كأثنػ ػػاء الطريػ ػػا كنػ ػػت أِّػ ػػن أ ػ ػػم
سيقتلون غري أشل كجدت نفسي يف مكاف يف هيأة مستودع كاراج.
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كظتػػا نزع ػوا القنػػاع عػػن كجهػػي قػػاؿ رل أحػػدهم» :أنظػػر!« فلقػػد أكشػػكت أف يغمػػي علػ ٌػي
أماـ رؤية ذلك اظتشهد .لقد كاف هنػاؾ رجػاؿ عرايػا معلقػني يف السػقف مػن أرجلهػم .ككػاف
رجػػل آخػػر مربوطػان علػػى مقعػػد ينػػتفض كلمػػا كضػػعوا سػػلكا كهربائيػػا علػػى جهػػازل التناسػػلي.
ػدؽ بسػرعة
كقد كانت اصتدراف ملطخة بالدـ .فبدأ رأسي يدكر ،كشفتام ترتعشاف ،كقلػيب ي ٌ
حو كاد أف مترج من صدرم .هل هذا فيلم رعب أـ حقيقة
ػرد عل ٌػي الضػابط الطاغيػة أ ٌف هػذا مصػري
كبدأت أصرخ» :أنا دل أفعل شيئا ،أنا بػرمء «.ف ٌ
ػض علػ ٌػي جػالدكف م ٌقنعػػوف فنػػزعوا ثيػػايب كلهػا كربطػػوشل مػن الػػرجلني
كػل مػن ال يطيعنػػا .كانق ٌ
كاليػػدين ،مث عيلقػػت فكانػػت رجلػ ٌػي إذل األعلػػى كرأسػػي إذل األسػػفل .ككضػػعوا رل خرقػػة علػػى
منخرم .كأخذ أحدهم يصب ماء كانت له رائحة كريهة يف فمػي .صػرت ال
كجهي كسدكا
ٌ
أس ػػتطيع الت ػػنفس ،كاختنق ػػت .لق ػػد ك ػػاف اظت ػػاء ؽتزكجػ ػان بزي ػػت الس ػػيارات اظتس ػػتعملة اظتفرغ ػػة.
أصبحت ال أقول ال على الصراخ كال على البكاء .لقد كاف قتي الوحيد هو اظتػوت السػريع
حو أختلٌن من ذلك العذاب.
صب اظتاء القذر كسأل الضابط الطاغية عن أشتاء أصدقاء أخي،
كبعد ف ة توقٌفوا عن ٌ
فقلػػت لػػه أن ػ ال أعػػرفهم .فػػأمرهم كهػػو يصػػرخ فػػيهم بػػأف يسػػتأنفوا التعػػذيب .لقػػد أصػػاب
أحتمػػل كمػػن أجػػل أف أّنػػب ذلػػك اصتحػػيم قلػػت عتػػم:
الرعػػب كػػوشل سػػأخنا مػػرة أخػػرل .دل ٌ
»توقفػوا سػػأقودكم إلػػيهم «.فػػأمر الضػػابط بػأف يوقفػوا التعػػذيب كأمػػر رجالػػه بػػأف يقػػودكشل إذل
ؼتفر الشرطة بباب الوادم.
فوضػػعوشل يف زنزانػػة .كانػػت السػػاعة تشػػري إذل اليانيػػة عشػػر زكاال .كنػػت جائع ػان جوع ػان
شديدان .فطلبت من اضتارس أف يأتي بقطعة خبز كقليل من اظتاء ،فأجػاب أف ذلػك ؽتنػوع.
كبدأ اصتوع ي ظت أكير فػأكير حيػث دل آكػل مػدة سػتة كعشػرين سػاعة .كيف منتصػف الليػل
أيغم ػي علػ ٌػي .فوج ػػدت نفسػػي فيم ػػا بعػػد يف مستشػػفى ب ػػاب ال ػوادم .هن ػػاؾ ق ػػاؿ الطبي ػػب
للشػػرطة أنػػه كتػػب أف آكػػل .كفحػػن جرحػػا علػػى مسػػتول حنجػػرم ،اصتػػرح الػػذم نػػتج عػػن
التعذيب باطتنا حيث كانوا يغرغركف رل اظتاء اظتمزكج بزيت السيارات اظتستعملة .فكتب رل
مزؽ الوصفة كأعطاشل شػرطي آخػر قطعػة خبػز كشػيئا مػن
كصفة طبية ،غري أ ٌف أحد الشرطة ٌ
اظتاء.
كيف اليػػوـ اليالػػث ،كعنػػد منتصػػف الظهػػرية ،رجػػع ضػػابط الشػػرطة كأخػػرج مػػن الزنزانػػة
كأخ ػ ػػذشل إذل مكتب ػ ػػه ،مث ق ػ ػػاؿ رل» :أن ػ ػػت تع ػ ػػرؼ ا ف م ػ ػػا لتص ػ ػػل لل ػ ػػذين يك ػ ػػذبوف! فم ػ ػػن
مصلحتك أف تقوؿ رل من هػم أصػدقاء أخيػك عبػد القػادر كأيػن يسػكنوف .أعػدؾ بػشطالؽ
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سراحك إف قبضنا عليهم «.كمبا أشل كنت خائفان من أف َّ
أعذب من جديد ،فقد شػرعت يف
سرد أشتاء أشخاص بريئني ،كلكن كاف اظتهم أال أعود إذل ذلك اظتستودع اظتش كـ.
كهكػذا ذهبػت الشػػرطة علػى السػػاعة اليانيػة لػيالن لتعتقػػل أكلئػك الػػذين أدليػت بأشتػػائهم.
لقػػد كػػاف عػػددهم ستسػػة .ف ػواجه ضػػابط الشػػرطة كقػػاؿ رل» :مػػا الػػذم فعلػػول « فقلػػت لػػه
كلما خطر على بػارل ،خوفػان مػن أف أيعػاد إذل فظاعػة كػابوس التعػذيب .لقػد كػاف اظتسػاكني
بريئني .أسأؿ اهلل أف يغفر رل .كعند الفجر ،أيقفلت علينا الزنزانة أنا كشباب اضتي اطتمسة.
يف اليػػوـ السػػادس أخػػذكشل مػػن زن ػزان إذل مكتػػب ضػػابط الشػػرطة فقػػاؿ رل الضػػابط يف
ابتس ػػامة كه ػػو متكػ ػ عل ػػى أريكت ػػه» :لق ػػد كع ػػدتك ب ػػشطالؽ سػ ػراحك إذا اعتقلن ػػا أص ػػدقاء
أخيك كها أنا أيف بوعدم ،كلكن قبل أف نطلا سراحك أطلب منك أف تعمل كلمػا آمػرؾ
أم نقػاش كإال فشنػك تعػرؼ مػا ينتظػرؾ «.فتػذكرت مػا عانيتػه يف الكػاراج مث قلػت
به ،بدكف ٌ
بدكف أدسل تردد» :نعم ،سأفعل كل ما تريدكف «.فواصل الضػابط» :كتػب ٌأكال أ ٌف تشػهد أف
أم خيار.
ه الء اطتمسة فعلوا كذا ككذا ك ى
لدم ٌ
كنت أنت ضمن غتموعتهم «.دل يكن ٌ

كيف اليوـ اليالث عشر قيدمت لنا أكراؽ مطبوعة كأيمرنػا أف نوقعهػا .لقػد كنػت سػعيدا أف
أسػػتعيد ح ػري  .كيف الغػػد أخرجػػوشل مػػع ج ػرياشل اطتمسػػة إذل اظتخفػػر اظتركػػزم للشػػرطة الػػذم
قضػػينا فيػػه يومػػا .مث زتلون ػػا مػػن جديػػد يف س ػػيارة بيج ػػو  202إذل ػتكمػػة اصتزائ ػػر .عن ػػدها
أخذكشل منفردا كقالوا رل» :حػذار أف ت اجػع أمػاـ القاضػي عػن الػذم اتفقنػا عليػه ،كإالٌ فػش ٌف
ػأم شػػيء
التعػػذيب ينتظػػرؾ «.لقػػد كنػػت مسػػتعجال ألف أميػػل أمػػاـ القاضػػي فػػاع ؼ لػػه بػ ٌ
حرا كألقى كالدم مرة ثانية بعد الزكاؿ .فقػالوا رل» :إنػك طفػل سػيطلا سػراحك
حو أكوف ٌ
كا خركف سيذهبوف إذل السجن«.
كأماـ القاضي ،ص ٌػرحت بكػل الػذم أمػرشل الضػابط بػأف أعػ ؼ بػه .كيف ايػة التحقيػا،
قاؿ رل القاضػي الػذم ِّهػرت منػه القسػوة ،كهػو يشػ ٌد نظػرل إرل» :إنػك سػتدخل السػجن«.
ٌ
فشعرت ب ًر ٍع ىشة ىهلىع كدل أستطع أف أتكلٌم .السجن يف س هذل ما الذم فعلته لقػد قيتػل
أخي من طرؼ الشرطة كا ف سيكوف مصريم السجن ظتاذا كل هذا الظلم يا إعتي
إرل س ػػبعة :أشل أخفي ػػت اإلره ػػابيني عن ػػد كال ػػدم ،أشل
كان ػػت ع ػػدد ال ػػتهم ال ػ يكجه ػػت ٌ
عاصت ػ ػت اجمل ػ ػركحني بالرصػ ػػاص يف اظتستشػ ػػفيات ،أشل خب ػ ػأت األسػ ػػلحة ،أشل كنػ ػػت عنصػ ػػر
اتصاؿ ،أشل التحقت باصتباؿ تكراران ،كأشل نقلت األسلحة عػو حػواجز الشػرطة ،كأشل ٌزكرت
بطاقات التعريف.
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 .2.4اإلخوة بن نائل
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
العمية بن نائل من اظتعطوبني الكبار ،يتقاضى منحة مػن طػرؼ ال ٌدكلػة بنسػبة .%200
الصغريين.
حي للبيوت القصديرية مع زكجته كطفليه ٌ
يسكن كوخا قصديريٌا يف ٌ

متٌ اعتقاله يف  7مارس  ،2118كأثناء إيقافه عومل بقسوة شديدة أماـ عائلتػه ،مث أيخػذ
تعسػفيٌة
دي اضتياة حيث متٌ اعتقالػه بصػفة ٌ
إذل اظتخفر التابع ظتركز القيادة العملياتية (ٌ )PCO
مدة أحد عشػر يومػا ،قضػى سػبعة منهػا دكف طعػاـ .تع ٌػرض خػالؿ اعتقالػه للتٌعػذيب حيػث
خشيب بعد أف يربطت يدال كراء ِّهرل .مثٌ أيجو علػى ّ ٌػرع مػاء
غتردا من ثيابه إذل مقعد
قػييٌد ٌ
ٌ
ق ػػذر م ػػن خ ػػالؿ خرق ػػة أدخل ػػت يف فم ػػه ،ييس ػػتخرج بع ػػدها – أم اظت ػػاء – بص ػػعود كردي ػػاف
أحدهم على بطنه.
كقػػد صػ ٌػرح السػػيد العميػػة بػػن نائػػل أيضػػا أ ٌف رجػػاؿ الشػػرطة قػػاموا بكشػػف سػوأت زكجتػػه
جردكها من ثيافا – كأهانوها كأشػبعوها بصػاقا كسػبٌا كشػتما .كػاف مػن بػني رجػاؿ
أمامه – ٌ
أم اهتماـ لبطاقة العطب ال كانت دوزته.
الشرطة أحد يدعى ٌ
عز ال ٌدين .كدل يعريكا ٌ
تتم أيٌة متابعة قضائية عتذل القضيٌة.
كدل ٌ

متزكج كأب لصغريين يكلد
أما أخ هذا الناجي من التعذيب ،السيد سعيد بن نائل ،فهو ٌ
اضتي.
أحدقتا بعد اعتقاله .يقطن هو كذلك كوخا قصديريٌا يف نفس ٌ
اعتيقػػل يػػوـ  7مػػارس  ،2118يف نفػػس الوقػػت مػػع أخيػػه كأكدعػا الزنزانػػة معػان ظتػ ٌدة أربعػػة
الزكجػة) قيتًػل يف عمليٌػة إرهابيػة ،كمػا كػاف لػه صػهر
عشر يومػا .لقػد كػاف لسػعيد صػهر (أخ ٌ
انضم بعدها إذل ٌقوات «الباتريوت».
آخر يجرًح ك ٌ

سػػعيد هػػو ا خػػر تعػ ٌػرض العتػػداءات خػػالؿ م ػ ٌدة االعتقػػاؿ يف مراكػػز الشػػرطة ،مػػع أ ٌف
العدالػػة ٌبرأتػػه بعػػد ذلػػك .أكدع اضتػػبس االحتيػػاطي يف  11مػػارس  2118كحػػوكم يػػوـ 21
فواير  ،2117أمر اضتبس رقم.72.882 :

 .3.4محمد الصغير طويلب
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف

+

ػتمػد الصػػغري طويلػػب .يكلػػدت يػػوـ  12ديسػػمو  2121بسػػيدم داكد ،دائػػرة دلٌػػس.
اشتػػي ٌ
أقطن بصاحل بوبراؾ؛ مهن الفالحة.
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السػاعة العاشػرة صػباحا ،اقػتحم بيتنػا حػوارل
يوـ اطتميس  2سبتمو  2112كيف حدكد ٌ
أربعػوف جنػديٌا كػانوا يصػرخوف كيعػاملوف كػ ٌل العائلػػة بوحشػيٌة .قػاموا بتفتػيش ك ٌػل ركػن كبقعػػة
مػػن بي ػ ككأنٌػه هػػدؼ عسػػكرم مهػػم .اقتحم ػوا البيػػت كفتشػػول بػػدكف إذف تفتػػيش كبػػدكف
تقدصل أيٌة شركحات.

ػوم االثن ػػني راب ػػح كعم ػػر ،كس ػػألوشل إف ك ػػاف يوج ػػد يف البي ػ ػت
أخ ػػذكنا بعن ػ ػف أن ػ ػا كأخ ػ ٌ
أشػػخاص آخػػركف بػػالغوف ،لك ػ ٌن أيب كػػاف كقتهػػا غائبػػا .قػػاموا بتغطي ػة رؤكس ػنا كأكثق ػوا أيػػدينا
بوثػػاؽ مػػن حديػػد كػػاف نت ػٌزؽ جلودنػػا علػػى مسػػتول اظتقػػبض .أخػػذكنا حتػػت ض ػربات عنيفػػة
السالح ،ف كػوا ٌأمػي كإخػوم كأخػوام يف حالػة يٍػت ًزنػة حيػث كػانوا يبكػوف.
باألرجل كأستن ٌ
الشػباب اظتختطفػني
كانت ٌأمي تتوسل إليهم بأف ال يقتلونا ،أل ٌ ا كانت تعلػم أ ٌف كيػريا مػن ٌ
من طرؼ اصتيش انقطعت أخبارهم.
لشػتم.
َّ
ب كا ٌ
الس ٌ
مشتنا العساكر حوارل  200م ا كؿتن مغمضي العينني كحتت كابل من ٌ
مثٌ توقٌفػوا ككضػعونا علػى ركابنػا .خفػت كيػريا علػى نفسػػي كعلػى إخػوم أل ٌف العسػكر صػ َّػوبوا
أسػلحتهم كقػالوا لنػا أ ٌف ايتنػا قػد حانػػت .فش ٌػهدت كانتظػرت اظتػوت .كبعػد ضتظػات أكقفػوا
بالضػػرب بالعصػ ٌػي كأخ ػامن األسػػلحة يف الوجػػه كيف كػ ٌػل أؿتػػاء اصتسػػد.
دتشػػيتنا مث أكسػػعونا ٌ
مشػػونا ثالثػػة كيلػػوم ات أخػػرل
كنػػت أنػػزؼ دمػػا ،كاعتقػػد أف إخػػوم كػػانوا يف نفػػس اضتالػػةٌ .
يف هذل اضتالة ،يف ٌاّال دلٌس .كانت يرؤي ػتدكدة لبضعة أمتار من خالؿ أسفل ثويب.
ك ػ ػػاف اصتن ػ ػود مص ػ ػػحوبني باظتيلش ػ ػػيات ،فش ػ ػػرع أح ػ ػػد أعض ػ ػػاء ه ػ ػػذل اظتيلش ػ ػػيات كتل ػ ػػدنا
دتزق ػػه .ك ػػاف
خاص ػػة أ ٌ ػػا كان ػػت خت ػ ؽ اصتل ػػد ك ٌ
باألسػػالؾ الش ػػائكة ال ػ كان ػت م ظت ػة ج ػػدان ٌ
أِّن أنٌه كاف سكرانان .أره ىقنا اظتشي اظترفوؽ باألدل الواخز ككذا اضترارة كاطتوؼ.
كاظتسعور ك ٌ
دل يتوقٌف العساكر عن ترديد» :من كضع القنبلة هل رأيتمػوهم هػل اإلرهػابيٌوف يػأتوف
إذل القرية أنتم كلٌكػم شػركاء!« لقػد متٌ عشػية اليػوـ السػابا انفجػار قنبلػة عنػد مػركر شػاحنة
عسكريٌة على بعد كيلوم من البيت ،كلكن مػا عالقتنػا ؿتػن فػذا زد علػى ذلػك ،أنػه منػذ
أم كقػت ظتالحظػة
ػدم ٌ
بضعة أيٌاـ كنت مشغوال بقطف العنب عند أحد اظتيالٌؾ ،كدل يكن ل ٌ
م شيء .من جهة أخرل كاف اإلرهابيوف الٌذين نت ٌػركف بالقريػة ال يتوقٌفػوف إالٌ نػادرا .فضػال
أٌ
عن ذلك ،كاف أعضاء اظتيليشيات يرك م ،ككانوا هم ٌأكؿ من يكلٌمهم عندما كانوا يش كف
رل فلػم تكػن رل أيٌػة صػلة فػم ،عتػذا اندهشػت
بعض األغراض من عند الب ٌقاؿٌ .أما بالنٌسػبة إ ٌ
لقدكـ اصتيش إذل البيت.
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التعذيب كالضحايا

السػػياط ،مثٌ أرغمونػػا علػػى اصتيػ ٌػو علػػى يريكبنػػا مػ ٌػرة
أخػػريا تابعنػا سػرينا اظترهػػا حتػػت ضػربات ٌ
أخ ػػرل بع ػػدما أحكم ػوا تغطي ػػة رؤكس ػنا بواس ػػطة مالبس ػػنا ،مثٌ أدخل ػوا رؤكس ػػنا داخ ػػل ش ػػيء
سػػخن كنػػي .كان ػت رائحتػػه قػػذرة ال تطػػاؽِّ .ننػػت يف ٌأكؿ األمػػر أ ٌ ػػم كض ػعوا رؤكسػػنا يف
عجلػػة جػ ٌػرار كػػانوا قػػد أشػػعلوا فيه ػا النٌ ػار .ك ػاف اصتنػػود يضػػحكوف كيض ػربوننا كػػي تػػنغمس
الرائحػػة الكريهػػة
رؤكسػػنا أكيػػر يف ذلػػك ٌ
الشػػيء اظتيتعػػذر حتديػػدل .كنػػت أختن ػا مػػن اضت ػرارة ك ٌ
ػالركالت كأخ ػ ػامن
أردت أف أيخ ػ ػرج رأس ػػي ي
كنق ػػن اعت ػ ػواء ،كلك ػ ػ كن ػػت كلٌم ػػا ي
ض ػ ػربت ب ػ ٌ
ػت
حتمػػل أكيػػر مػػن ذلػػك ،فأخرجػ ي
السػػالح .اسػػتغرؽ هػػذا األمػػر ح ػوارل نصػػف س ػاعة .دل أ ٌ
ٌ
رأسػػي كإذا يب أفاجػػأ أ ٌف أداة االختنػػاؽ هػػي جيفػػة زتػػار ميٌػػت كمبقػػور .كاتَّضػػح أف مػػا كنػػت
جرار كاف يف الواقع بطن زتار مليء بال ٌديػداف يف طريقػه إذل التٌحلٌػل .فهمػت
أحسبه عجلة ٌ
عندها ظتاذا كاف اصتنود يضحكوف ،لقد أهنت كتأظتت إذل أبعد ح ٌد.
الضػرب كاإلهانػة
اضتر ك ٌ
كاصلنا بعد ذلك طريقنا يف ِّركؼ أشد قسوة ألنٌه باإلضافة إذل ٌ
كانػت هنػاؾ رائحػة مقػززة كغػري ػتتملػة تنبعػث مػن الػتعفن الالٌصػا يف مالبسػنا .توقٌفػوا م ٌػرة
أخرل يف الطٌريا ،كتركونا مع ثالثة جنود دل يتوقٌفوا عن جلد كجوهنا كأجسامنا كعن ركلنا،
بينمػػا دخػػل اصتنػػود ا خػػركف إذل حقػػل مػػن العنػػب بعػػدما طػػردكا حارسػػه كأخػػذكا يس ػػرقوف
استمرت هذل اضتالة إذل الظٌهرية.
العنبٌ .

بعػػد ذلػػك أكقػػف اصتنػػود شػػاحنة مػػن نػػوع جػػي 1علػػى الطٌريػػا ،كأنزل ػوا السػػائا بض ػربات
باّػػال اليٌكنػة .قػػاموا بشيقػاؼ بعػػض
أخػامن أسػلحتهم ،مث أركبونػػا مػع بعػػض اصتنػود كسػاركا ٌ
الن ػػاس ؽتٌػػن صػ ػادفوهم يف الطري ػا كؽت ػ ٌددكنا كاح ػػدا ف ػػوؽ ا خ ػػر .عن ػػدما كص ػػلنا إذل اليٌكن ػػة
كضػػعونا يف زاكيػػة حتػػت حراسػػة عػ ٌدة جنػػود ككلبىػني مػػن النٌػػوع األظتػػاشل .ن ٌكلػوا بنػػا مػ ٌػرة أخػػرل،
نتزقاف مالبسنا .لقد هارتوا أخػي
لترضوف الكلبني علينا ،فكانا يعضاننا ك ٌ
حيث كاف اصتنود ٌ
كيريا إذ عاسل منهم أش ٌد العناء.
ارحتنا يف اظتساء عندما أدخلونا يف زنزانة مساحتها 8ـ×1ـ ،حيث كجػدنا حػوارل ستسػة
عشر شخصػا تبػدك علػيهم عالمػات مذهلػة مػن التٌعػذيب كالضػرب .تركونػا بػدكف أكػل غػري
األقل يف مأمن من الكالب.
أننا كنٌا على ٌ
يف الغد أتى رجاؿ الشرطة كأخرجونا كاحدا كاحػدان ،هػذل اظت ٌػرة كانػت للتٌعػذيب .ظتػا جػاء
وصػػل كهرب ػائ ٌي .مث ا ٌحضػػركا
ػدم خلػػف ِّهػػرم بواسػػطة م ٌ
دكرم ،قػػادكشل إذل غرف ػة كأكثق ػوا يػ ٌ
الشػفتني كاألذنػػني كمػ ٌخرة اليٌػدم
جهػػازان كهربائيػان كشػػرعوا يف تعػػذييب يف كػ ٌػل أؿتػػاء اصتسػػمٌ :
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مرات من ش ٌدة األدل .دل يبدؤكا استنطاقي إالٌ بعد كقػت طويػل
علي ع ٌدة ٌ
كالقضيب .أغمي ٌ
من التعذيب.
كان ػػت أس ػػئلتهم غامض ػػة كت ػػدكر دائم ػػا ح ػػوؿ نفػ ػس اظتوض ػػوع» :ه ػػل رأي ػػتهم م ػػا ن ػػوع
األسػػلحة الػ نتتلكو ػػا مػػن أيػػن هػػم كػػم عػػددهم كيف يػػوـ القنبلػػة « كنػػت أقػػوؿ اضتقيقػػة
السػالح!« ففهمػت
كأردد ٌ
بأشل برمء .مثٌ قاؿ أحدهم» :إ ٌ ا غلطة عائلتكم ال دل ترد زتػل ٌ
ت كسبب استهداؼ إخوم إضافة إذل أيب الٌذم أحضر هػو ا خػر بعػد
حينها ظتاذا استهدف ي
يػػوـ مػػن إلقػػاء القػػبض علينػػا .مػػا كػػاف كػػل هػػذا التعػػذيب إالٌ عمليٌػػة عسػػكريٌة ظتعاقبتنػػا كلػػدفع
السالح.
كل القرية إذل زتل ٌ
ٌ
السػاعة العاشػرة صػباحا إذل
ٌ
استمر التٌعػذيب هكػذا ظتػ ٌدة ثالثػة أيٌػاـ متتاليٌػة ،ك ٌػل يػوـ مػن ٌ
لساعة العاشرة مساء دكف انقطاع .ختيٌلوا كيػف كانػت حػال البدنيٌػة كالنٌفسػيٌة .كنػت قلقػا
ا ٌ
تعرفػػت علػػى ص ػراخه
ج ػ ٌدا علػػى أيب ،الٌػػذم كػػاف قػػد أجػػرل عمليٌػػة جراحيٌػػة م ػ ٌخرا ،كالٌػػذم ٌ
عنػػدما كػػاف ييع ػ ٌذب .لقػػد كػػاف ضػػعيفا ككنػػت أخشػػى عليػػه كي ػريا .أثٌػػر علػػى نفسػػي القلػػا
كاإلهانة ،فكنت أذكب غمان كقتان.

بع ػػد مض ػ ٌػي أس ػػبوع كام ػػل أعطػ ػوا لك ػ ٌػل كاح ػػد منٌ ػػا قطع ػػة خب ػػز .كيف ي ػػوـ اطتم ػػيس 22
باظتوصػػالت الكهربائيٌػػة
سػػبتمو ،أخػػذكنا إذل مركػػز ال ػ ٌدرؾ بسػػيدم داكد .اسػػتقبلونا باصتلػػد
ٌ
الركػػل كالضػػرب بالقضػػباف اضتديديػٌػة .لقػػد المون ػا – أنػػا كأيب كإخػػوم – مػ ٌػرة أخػػرل لعػػدـ
كٌ
قبولنػػا التٌجنيػػد مػػع اظتيليشػػيات .كيف اظتسػػاء جػػاء رئػػيس اظتركػػز إذل قاعػػة التٌعػػذيب ،كبػػدكف أف
يكلٌمنػػا قػػاؿ لل ػ ٌدركيني» :اىنسػػبوا عتػػم قضػػيٌة قنبلػػة اصتسػػر كقنبلػػة الشػػاحنة «.كػػاف يشػػري إذل
القنبلة ال انفجرت بضعة أيٌاـ قبل اعتقالنا يف اظتنطقة فأسقطت جسرا.
بعػػد مػػركر بضػعة أيػٌػاـ ،جػػاء دركػ ٌػي فأخػػذنا لالمضػػاء علػى ػتضػػر ،بػػدكف أف يسػػمعوا مػػا
ت إمض ػػاء احملض ػػر أخ ػػرج أحػ ػد أعض ػػاء
ل ػػدينا أف نقول ػػه خ ػػارج نط ػػاؽ التٌع ػػذيب .كظت ػػا رفضػ ػ ي
اظتيليشػػيات – الػػذم كػػاف موجػػودا مػػع ال ػ ٌدرؾ – مس ٌدسػػه كأقسػػم بأنػٌػه لػػن ي ػ ٌدد يف تفج ػري
تردد ،فأمضيت على احملضر دكف معرفة ما فيه.
دماغي .كنت أعلم أنٌه سيفعلها دكف ٌ
كضػػعونا بعػػد ذلػػك يف زنزانػػة أرض ػيٌة م ػ ٌدة ح ػوارل عشػػرة أيٌػػاـ .كنٌػػا عشػػرة أش ػػخاص يف
السجن يوـ  12سبتمو.
مساحة أربعة أمتار مربٌعة .بقينا على هذل اضتالة حو دخولنا ٌ
السجن منقذنا من التعذيب.
كنٌا سعداء ألنٌنا كنٌا نرل ٌ
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 .4.4عائلة عزيزي
اظتصدر :جزائر اعتمس ،ص.78 .
اسم الوالد عبد الكرصل عزيزم .تاريخ كمكاف االزديػاد 12 :مػارس  2122باظتديػٌة .هػو مػن
قدماء اجملاهدين كابن شهيد .اسػم االبػن عبػد الصػمد عزيػزم .تػاريخ كمكػاف االزديػاد10 :
أغسطس  2182باصتزائر .عنواف بيتنا 12 :حي رشيد كوريفة ،اضتراش ،اصتزائر.
هذل أحداث كاقعية كليست من نسيج اطتياؿ .يعجػز اإلنسػاف عػن سػرد مػا حػدث ليلػة
األربعػػاء  11سػػبتمو  .2112كانػػت ليلػػة ليسػػت ككػػل الليػػارل .عان ػت أس ػرتنا مػػن هػػذل
األحداث كيريان.

تبدأ أحداث هذل الليلة على الساعة الواحدة ليالن حني كػاف أهػل البيػت يغطػوف يف نػوـ
عميػػا .اسػػتيقظوا بعػػدل علػػى صػػوت كسػػر البػػاب .دل يتمكن ػوا حينهػػا مػػن معرفػػة مػػا لتػػدث
أبيركػػاف هػػو أـ زلػزاؿ .اسػػتيقظوا لػػريكا قػوات األمػػن منتشػػرة كػػاصتراد األخضػػر الػػذم يػػأم علػػى
األخضر كاليابس .كانوا يصرخوف» :ال تتحركوا من مكانكم!« حني سأؿ رب البيت» :من
أنػػتم مػػاذا تريػػدكف « كجػػه إليػػه كابػػل مػػن الشػػتائم خاصػػة بعػػدما علمػوا أنػػه صػػاحب البيػت.
دفع ػػول ح ػػو أكش ػػك أف يس ػػقط دكف مراعػ ػاة لسػ ػنٌه .فاس ػػتنكر ذل ػػك كاستفس ػػر ع ػػن س ػػبب
سػػخطهم كه ػػو ع ػػوض أبػػيهم ؽت ػػا زاد يف سػػخطهم علي ػػه .ألفػػاظ كش ػػتائم تصػ ٌػم األذاف م ػػن
شتاعها.
ضتظات بل ثػواف أصػبح فيهػا البيػت خرابػان ،كػل شػيء فيػه ػتطٌػم كأغراضػه مشػتتة متنػاثرة
يف الغرؼ.
أ ًيخ ىذ الوالد ؿتو غرفػة النػوـ كتركنػا يف غرفػة أخػرل ،كبعػد مػدة عػاد أحػدهم ،كفػتح البػاب
كطلب منا مفكان ك ٍأكعية ختزين اظتيال .بعدها أغلا الباب ].[...

جػػاء دكرنػػا ؿتػػن .سػػألوا عػػن الػػذكور ككػػاف عبػػد الصػػمد ( 27سػػنة) مػػا ي ػزاؿ نائم ػػا يف
س ػريرل .فطلػػب القائػػد مػػن اصتنػػدم إيقاِّ ػه دكف مراعػػاة توسػػالت أمػػه ،غتيبػػني إياهػػا بػػأ م
اضتكومة كأف عتم اضتا أف يفعلوا ما يشاءكف .فأيقظول فزعان من نومػه .دل يفهػم مػا يػدكر .دل
ييسمح لنا حو توديعه ،ش ٌدكل من قميصه كدفعول .كدل نر بعد عبد الصمد إذل يومنا هذا.
رأينػػاهم كهػػم يعصػػبوف عػػني الوالػػد بغ ػراء ش ػريطي ع ػريض ،مث يدفػػع أرضػػا ،كبعػػدها أيشػػبع
شتما كضربا .كحينما اكتشفوا أننا نشاهد ما لتدث للوالد شتمونا كأغلقوا النافذة كالباب.
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دل يكفهػػم مػػا فعلػػول ،فن ٌكل ػوا بنػػا أشػػد التنكيػػل .كػػدنا فتػػوت مػػن شػػدة العطػػش كالفػػزع.
كليت األمر توقف عند هذا اضتد بل ّاكزل إذل أبعد اضتدكد.
كجػػه إلينػػا قائػػدهم ؿتػػن الفتيػػات عػػدة أسػػئلة (السػػن ،اظتهنػػة إذل غػػري ذلػػك مػػن األسػػئلة)
هذا عالكة على االستفزازات ،فكاف كتونا على التكلٌم كحينمػا التزمنػا الصػمت أقسػم علػى
أف ينتقم منا أشد االنتقاـ.
طلػػب مػػن البنػػت الكػػول أف تتبعػػه فكػػاف لػػه مػػا أراد .كنػػا نسػػمع ص ػراخها كتوسػػالهتا
كلكػػن قلػػوفم غلػػف ،كدل ي ػراع كو ػػا ام ػرأة .صػػفعاته كانػػت تػػدكم أركػػاف البيػػت ،كبعػػد ربػػع
سػػاعة عػػادت كهػػي تشػػها مػػن شػػدة البكػػاء .دخػػل معهػػا قائػػدهم كهػػو يقػػوؿ» :ال ختشػػني
ػدم اليػػوـ سػواكم« ككأنػػه كػػاف يتمتػػع
شػػيئا ،سػػيأم دكركػػن الواحػػدة تلػػو األخػػرل .ال عمػػل لػ ٌ
بأنيننا كآالمنا.
خػػرج مث عػػاد كطلػػب مػػن البنػػت الوسػػطى أف تتبعػػه ككػػاف مصػػريها نفػػس مصػػري األخػػرل،
ضػػرب كركػػل كشػػتم .دل يكفػػه كػػل ذلػػك فأمسػػكها مػػن شػػعرها كقػػاؿ عتػػا »أتريػػدين أف ت ػرين
كيف أصبح كالدؾ «
أيخ ػػذت إلي ػػه كه ػػو ملقػ ػ نى يف ح ػػوض اضتم ػػاـ كاظت ػػاء حول ػػه كضتيت ػػه متن ػػاثرة بع ػػدما عيػ ػذب
بالشيفونة [اطترقة] .كانت عينال معصبتاف ككاف فمه مكمم .كػانوا قػد أكلػوا مػا كجػدكا يف
اليالجة كرموا على الوالد بقايا الطعاـ.
مررنا بكابوس مرعب داـ ثالث ساعات كاملة ،كحني دقت الساعة اليالية صػباحان قػاؿ
للوالػػدة سػػأحرقك كالبيػػت كهػػددنا قػػائال» :ل ػػو تكلم ػػتم كحكي ػػتم م ػػا ح ػػدث لكػػم فس ػػوؼ
أحرقكم رتيعان! نتكن أف أفعل ما أريد فال يوجد من نتنع !« كطلب منا عدـ التحػرؾ مػن
الغرفة كأف ندله على مكاف الدكاف ليأخذ كما قاؿ ما لتتاج إليه.
ذهب ػوا بعػػد مػػا ترك ػوا البيػػت نتن ػان برائحػػة اطتمػػر كالسػػجائر .دل نكتشػػف ذهػػافم إال بعػػد
سػػاعة كاملػػة .فتحنػػا بػػاب الغرفػػة فػػدكء كتوجهنػػا إذل اضتمػػاـ فوجػػدنال يع ػج باظتيػػال كجدرانػػه
ملطخة بدـ الوالد الذم تناثرت ضتيته هنا كهناؾ.
انتهػػت أحػػداث هػػذا الكػػابوس بعػػدما أيخػػذ الوالػػد كاألخ إذل مركػػز التعػػذيب دػػي اصتبػػل
بوركبة .انقطعت أخبار الوالد كاألخ إذل يومنا هذا.
يمٍل ىحا :حسب ضابط سابا يف الشرطة فقد استشهد السيد عبد الكرصل عزيزم كابنه
عبد الصمد حتت التعذيب يف ػتافظة الشرطة ببوركبة .قاؿ هذا الشاهد أ ٌف اسم
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الضابط اظتس كؿ عن اغتياعتم هو كلد عمي بوعالـ .هذا اجملرـ متهم كذلك
بانتهاكات عديدة ضتقوؽ اإلنساف كباغتصاب مساجني شباف متهمني بػ»دعم
اإلرهاب« .كحسب مصادر من األمن الوط فقد اغتيل الضابط كلد عمي بوعالـ
عاـ .2112

 .5..نوال زمزوم
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتػػي نػواؿ زمػػزكـ .أنػػا يف سػػن اطتامسػػة عشػػر .أكقفػػت يف مكػػاف إقػػام قريبػػا مػػن العاصػػمة
يػػوـ  22أكتػػوبر  2118مػػن طػػرؼ رجػػاؿ يرتػػدكف الػ ٌػزم اظتػػدشلٌ ،كاقتػػدت يف سػػيٌارة يف ٌاّػػال
غته ػػوؿ .دي ػػت ع ػ كال ػػدم يف مراك ػػز الش ػػرطة كلك ػػن ب ػػدكف نتيج ػػة ،إذل غاي ػػة  20ن ػػوفمو
.2118
قدـ رجػاؿ مسػلٌحوف إذل مكػاف إقػام الواقػع قريبػا مػن العاصػمة ،كأركبػوشل داخػل سػيٌارة
مػػن نػػوع دايػػوك ( ،)Daewooكبعػػد مسػػافة عػ ٌدة كيلػػوم ات كصػػلنا إذل عمػػارة كبػػرية لترسػػها
عدد من رجاؿ الشرطة .كخالؿ تلك الرحلة منعوشل من النٌظر ،ككاف رأسي ثابتا بني ركب ٌ.

أشل ال
بعػػد ذلػػك ،أخػػذكشل إذل مكتػػب السػػتجوايب حػػوؿ زكجػػي .كظتػٌػا كنػػت أصػػر علػػى ٌ
أعلم شيئا ،أخذ رجالف منهم يغمضاف عي ٌ بقماش مثٌ أخذكشل إذل قاعة أخرل عرفت أ ٌ ػا
الصػػابوف يف فمػػي كأنفػػي
ػدم دبػػل كأفرغ ػوا اظتػػاء ك ٌ
قاعػػة تعػػذيب ألنػٌػه مبجػ ٌػرد كص ػولنا ربط ػوا يػ ٌ
مرات عديدة حيث أعاقوشل عػن التٌػن ٌفس بوضػعهم خرقػة كسػخة كانػت تطلػا رائحػة كمػذاقا
ٌ
كريهني.

حتس أنٌك على كشك اظتػوت عنػد فقػدانك التٌػن ٌفس يف ك ٌػل
طريقة التٌعذيب هذل ّعلك ٌ
مػ ٌػرة إذل غايػػة االختنػػاؽ التٌػػاـ .كج ػالٌدؾ يلعػػب باضتيػػاة كاظتػػوت بوضػػعه كنزعػػه للخرقػػة كصػػبٌه
ردم علػى أسػئلتهم الػ دل يكػن
لكميات هائلة من اظتاء حسب هػوال .كأمػاـ صػم كعػدـ ٌ
ٌ
بالسجائر.
رل ٌ
أم جواب عتا ،قاموا بشحراؽ يدم اليسرل ٌ
كقاـ رجالف بشتمي كهتديدم باظتوت كقاال كلمات يٍندل عتا جبني اضتياء.
كيف يوـ الغد ،كضعوشل يف زنزانة بقيػت فيهػا مػ ٌدة أربعػة أيٌػاـ قبػل أف أقػف أمػاـ احملكمػة.
رفػػض القاضػػي إبػػالغ عػػائل  .دل أعلػػم ظتػػاذا صػػادركا حػ ٌػري حػ ٌػو يػػوـ  20نػػوفمو،2118
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كخاصة ابن البالغة من العمر شػهرين .لقػد كنػت جػ ٌد
حني استطعت أخريا أف أرل عائل
ٌ
قلقة عليها أل ٌ ا كانت ترضع من ثديي.
 .6.4لويزة بركان
اظتصػػدر :الرابطػػة اصتزائريػػة للػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كاللجنػػة اصتزائريػػة للمناضػػلني األحػرار
عن كرامة كحقوؽ اإلنساف
فيتم القبض على أخته ،كحتت
إرهايب»ٌ ،
حياة حطٌمها قدر التٌعذيب .ييقتل « ٌ
كل األشتاء الٌ ختطر بباعتا .هكذا بدأ عذاب لويزة بركاف – كهي ٌأـ
التٌعذيب تق ٌدـ ٌ
طتمسة أطفاؿ – رغم أ ٌف عالقتها باظترأة ال ذكرت اشتها إكراها حتت التعذيب دل
تكن إالٌ معرفة سطحية.

اليوـ األكؿ 6 ،سبتمو 2::6

السػاعة اطتامسػة صػباحا ،متٌ حتطػيم البػاب كاقػتيحم بيتنػا مػن طػرؼ
يف هذا اليػوـ ،كعلػى ٌ
بالسػػالح .كػػانوا أكيػػر مػػن عش ػػرة .كانػػت كج ػػول الػػذين دخل ػوا
رجػػاؿ الشػػرطة اظتػ ٌ
ػدججني ٌ
البيػػت مكشػػوفة ،أمػػا الػػذين بق ػوا خارج ػه فكػػانوا مقنٌعػػني .اسػػتيقظت أنػػا كزكجػػي كاألطفػػاؿ
مذعورين .لقد هالنا اضتدث كأصابنا اطتوؼ كالفزع.
مباشرة متٌ إلقاء زكجي (أستاذ اللغة العربيػة باليانويػة) علػى األرض بشػ ٌدة يف ال ٌػركاؽ .قػاـ
كجه ػوا
بع ػػدها رج ػػاؿ الش ػػرطة بوض ػػعه عل ػػى بطن ػػه كل ٌف ػوا عل ػػى كجه ػػه منش ػػفة .اثن ػػاف م ػػنهم ٌ
إرل ،كمتٌ ج ٌػر األطفػػاؿ كّمػيعهم يف غرفػة كاحػػدة .ابنػ زينػب ذعػػرت لرؤيػة أبيهػػا
أسػلحتهم ٌ
الػػذم كػػاف ط ػريح األرض ملقػػى علػػى بطنػػه كأخػػذت تبكػػي بػػدكف انقطػػاع ،كبػػدأت تصػػرخ
»اتركػوا أيب! اتركػوا أيب!« ؽتػٌػا أغضػػب الشػػرطة فقػػاـ ثالثػػة مػػنهم بتعنيفهػػا .جٌرهػػا أحػػدهم مػػن
لت
شػػعرها كاليٌػػاشل ركلهػػا برجلػػهٌ ،أمػػا اليٌالػػث فضػػرفا مبقػػبض سػػالحه علػػى الكتػػف .فتػ ٌ
ػدخ ي
بالس ػػالح
قائلػػة» :إ ػػا فتػػاة ص ػػغرية خائفػػة!« فػػشذا ف ػػم ينقلب ػوف عل ػ ٌي كينه ػػالوف علػ ٌػي ض ػربا ٌ
كقعت على األرض .لقد أطلا ه الء الشرطة العناف لوحشيتهم بك ٌػل
حو ي
كركالت األرجل ٌ
حٌرية.
كداخ ػػل اظتط ػػبخ ق ػػاموا بكس ػػر ك ػ ٌػل األكاشل كأكقع ػػوا ص ػػهركتا للم ػػاء .رمػ ػوا بع ػػدها الكت ػػب
اطتاصة على األرض اظتبلٌلة .مثٌ أخذكا زكجي كدفعول يف مدرج العمارة دفعا كحشيان
كأغراضنا ٌ
إذل اطتارج .كقامت إثرها غتموعة أخرل من رجاؿ الشرطة كانت متواجدة يف اطتارج ،ثالثػة
مػػنهم مقنٌعػػني ،باال يػػاؿ عليػػه ض ػربا عنػػدما كصػػل إلػػيهم .كظت ػا كػػانوا داخػػل البيػػت ،صػػادركا

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
272

التعذيب كالضحايا

ستس مائة فرنػك فرنسػي كانػت ملكػا ألخػي كأربعػة آالؼ دينػار جزائػرم إلحػدل اظتسػنٌات
( 12سػػنة) كانػػت قػػد سػلٌمتها لزكجػػي ليشػ م عتػػا قطعػػا مػػن ال ٌ نيػػت ل مػػيم سػػقف بيتهػػا.
ػت أثناءهػػا هتدئػػة
أخػػذكا أيضػػا ج ػواز سػػفر زكجػػي معهػػم .لقػػد مػ ٌػرت بنػػا ليلػػة مفجعػػة حاكلػ ي
كبت ليلتها ج ٌد قلقة على حياة زكجي.
األطفاؿ دكف فائدةٌ .
كيف الي ػػوـ اظتػ ػوارل ،أخ ػػوشل اصتػ ػرياف ب ػػأ ٌف رج ػػاؿ الش ػػرطة ق ػػدموا م ػػن مرك ػػز س ػػادل ب ػػام .
السػػاعة
فػػانتظرت اليػػوـ كلٌػػه آملػػة يف إطػػالؽ س ػراح زكجػػي ،كلكػػن بػػدكف جػػدكل .كح ػوارل ٌ
توجهػت إذل ؼتفػػر الشػرطة لسػػادل بػػام ،مرفوقػة بأبنػػائي :عبػد اصتليػػل (ذتػػاف
السادسػة مسػػاءٌ ،
ٌ
ػألت أحػدهم مبػدخل
سنوات) ،عبد اطتالا (ست سنوات) كعبد الفتٌاح (أربػع سػنوات) .س ي
اظتركز عن زكجي ،فأجاب ذلك الشرطي ْطػاب فى َّ
ػظ اللٌهجػة فيػه كعيػد» :مػن قػاؿ لػك أنٌػه
هنا « مثٌ أمرشل باالنصراؼ أل ٌف زكجػي لػيس موجػودان عنػدهم .كلكػ ٌ دل أذهػب ،لقػد بقيػت
يف عني اظتكاف ،مقتنعة أ ٌف زكجي كاف بني أيديهم.
ػدم كأدخلػ
إرل نفػػس ٌ
ػرطي كأخػػرج أصػػفادا كقيٌػػد إحػػدل يػ ٌ
كبعػػد بضػػعة دقػػائا عػػاد ٌ
الشػ ٌ
إذل اظتبػػئ .كهنػػاؾ ربطػ إذل سػرير كػػاف موجػػودا يف مكتػػب مػػن اظتكاتػػبٌ .أمػػا األطفػػاؿ فقػػد
تيركػوا لوحػدهم يف ال ٌػركاؽ .كمػا هػي إالٌ ضتظػات ح ٌػو قػدـ ؿتػوم ستسػة مػن الشػرطة مرفػػوقني
ػت ه ػػذا اظتس ػ ػ كؿ ألن ػػه كػ ػػاف م ػػن اظتش ػػاركني يف اعتج ػػوـ عل ػػى بيتنػ ػػا .كدكف
مبس ػ ػ كعتم .عرف ػ ي
مق ػ ٌدمات ،قػػاموا بشػػتمي كأخػػذكا يتل ٌفظػػوف بكػػالـ فػػاحش .ككانػػت أسػػئلتهم ش ػنيعة كمنفػػرة
أيضػػا ،ميػػل» :كيػػف كتامعػػك زكجػػك ]…[ عنػػد اصتمػػاع تكػػونني عاريػػة أـ تتجػ ٌػردين مػػن
ػتم اسػتمتاعك ] [...هػل تشػاهدين أفػالـ الػ ٌدعارة علػى التٌلفػاز (قنػاة
ثيابػك كليػة كيػف ي ٌ
الصعاليك بلسػاف
 Canal+الفرنسية) ] «[...لقد كانوا يف غاية الفحش كالبذاءة .رهط من ٌ
بذمء.
كاف اظتس كؿ يظهر ككأنه يتل ٌذذ من اظت ٍش ٌهد الذم يعرضه مػأموركل .كػاف أصػهب كعػارل
البنيػة .بعػدما ق ٌػرر اظتشػاركة علػى ًمٍنوالػه اطتػىػاص يف لعبػة مأموريػه أخػرج خنجػرا كبػريا ذا قبضػػة
حديديٌػة صػػفراء ،كأخػػذ يػػديرل بػػبطء حػ ٌػو أدت ٌكػػن مػػن رؤيتػػه ،مثٌ أمػػر شػػرطيٌا بشحضػار أبنػػائي.
ائتمػػر هػػذا األخػػري كذهػػب إلحضػػار عبػػد اصتليػػل الػػذم كػػاف مػػذعورا .جذبػػه اظتس ػ كؿ مػػن
قميصه ككضع خنجرل على عنقه .كنت أنظر إذل كلدم كأنػا عػاجزة .كانػت عينػال تكػاداف
خترجاف من حجاجهما من ش ٌدة اطتوؼ.
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»سأذبح ربٌه أمامك كأماـ ابنيك ا خرين إذا دل تع يف ا ف!« فأجبته» :أع ؼ مبػاذا «،
كأنػػا أحػػاكؿ اضتفػػاظ علػػى هػػدكئي» .أخوينػػا عػػن نشػػاط زكجػػك كعػػن أصػػحابه!« فأجبػػت:
»إ ٌف زكجي معلٌم كيدخل مباشرة بعد عمله إذل البيت«.
إجاب هذل دل تعجبه البتٌػة كدتػادل يف التهديػد .فضػغط بػاطتنجر علػى عنػا عبػد اصتليػل
قوة أكير ،كتصلٌب جسم الطفل مػن شػ ٌدة اطتػوؼ .فقػاؿ» :آل ...أتشػاهدكف! أنظػر إليهػا
بٌ
هتتم ظتا قد يصيب أبناءها! هيٌا أحضركا االبن األصغر!«
ليس عتا قلب! إ ٌ ا ال ٌ

ػرطي إلحض ػار عب ػػد الفتٌػػاح ال ػػذم ك ػػاف دل يتج ػػاكز س ػػن الرابع ػة بع ػػد.
ذه ػػب نف ػػس ٌ
الش ػ ٌ
فأخذل ذلك اظتس كؿ ْشػونة ككضػع اطتنجػر علػى رقبتػه .لقػد أحسسػت أنٌػه سػيذده ح ٌقػا،
إرل دقػػد ق ػائال:
فصػػرخت بش ػ ٌدة ،مثٌ قػ ٌػرب اظتس ػ كؿ اطتنجػػر مػػن ا ٌ
لضػػوء لػػريل بريقػػه ،كنظػػر ٌ
»ظتاذا أؾتبت ه الء األطفاؿ « فقلت» :إ ٌ م عطػاء مػن اهلل «.فيػارت حفيظتػه أكيػر ؽتٌػا كػاف
عليه من قبل كصرخ قائال» :ال تكلٌمي بعد عن هذا اإلله اللٌئيم ،إنٌ ال أؤمن به!«
استمر األمػر هكػذا كقتػا طػويال بػني اللٌعػب بػاطتنجر كبػني تركيػع األطفػاؿ .مثٌ أخػذكهم
ك ٌ
كتركػػوشل كحيػػدة .كبعػػد كقػػت طويػػل مػ ٌػر شػػرط ٌي آخػػر فسػػألته عػػن مصػػري أبنػػائي .فقػػاؿ أنػٌػه متٌ
بالص ػ ػراخ
ػيتم ذده ػػم حقيق ػػة .فأخ ػػذت ٌ
نقله ػػم إذل إح ػػدل اليكن ػػات العس ػػكريٌة حي ػػث س ػ ٌ
الس ػرير الػػذم كنػػت مقيٌػػدة إليػػه باألصػػفاد كاسػػتطعت عنػػدها اطتػػركج إذل
كالعويػػل ،كجػػررت ٌ
الركاؽ .من ذلك اظتكاف أمكن مشاهدة غرفة التٌعذيب من ال ٌداخل .لقػد كػاف أمػرا فظيعػا.
ٌ
الزكايا ،رأيت زكجي ؽت ٌددا على خشػبة كمقيٌػدان مػن فػوؽ إذل حتػت دبػل ،كقػد
ففي زاكية من ٌ
كضػػعوا قضػػيبا حديػػديٌا بػػني يديػػه كاألصػػفاد ،ف ػزاد ص ػراخي لرؤيػػة هػػذا اظتنظػػر .جػػاء حينهػػا
رجػػاؿ مػػن الشػػرطة كا ػػالوا علػ ٌػي ض ػربا مثٌ نزع ػوا ع ػ ٌ القيػػود ال ػ كانػػت موثٌقػػة إذل الس ػرير،
اظترة إذل اظتدفئة اظتركزيٌة اظتيبٌتة إذل اصتدار.
كجركشل مرة أخرل داخل الغرفة حيث قيٌدكشل هذل ٌ
ٌ
إرل األطفػػاؿ .لقػػد كػػانوا مرعػػوبني حقػػا كيف غايػػة اصتػػوع .فطلبػػت مػػن
كبعػػد ف ػ ة أعػػادكا ٌ
اضتارس إعطاءهم شيئا من اطتبز أك أخذ بعض اظتػاؿ مػن ػتفظػ كشػراء بعػض الطٌعػاـ عتػم.
مهمػػا ألننػػا
إرل بػػازدراء كقػػاؿ» :هػػذل ليسػػت حضػػانة ،زيػػادة علػػى ذلػػك لػػيس األمػػر ٌ
فنظػػر ٌ
سػػنقتلكم رتيعػػا ،كاحػدا تلػػو ا خػػر!« دل يتوقٌػػف األطفػػاؿ عػػن البكػػاء ،لكػنٌهم أذعنػوا للنٌػػوـ
بت نفسي ألشل أحضرهتم معي ،غػري أنػه دل
جراء اإل اؾ من التٌعب كاطتوؼ كاصتوع .لقد أنٌ ي
ٌ
يك ػػن بشمك ػػاشل ت ػػركهم ،ح ػ ٌػو اصتػ ػرياف ك ػػانوا سريفض ػػوف إبق ػػاءهم عن ػػدهم خوف ػػا م ػػن انتق ػػاـ
الشرطة.
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كعند حلوؿ الليل جاء الشرطياف ألخذم .كاقتاداشل إذل غرفة التٌعذيب أين كاف يتواجػد
زكجػػي .لقػػد كػػاف يف حالػػة يرثػػى عتػػا ،دل يكػػن مػػن اظتمكػػن حػ ٌػو التعػ ٌػرؼ عليػػه .كػػاف كجهػػه
إرل يف صػػمت كعينػػال
منتفخػػا ،ككانػػت ضتيتػػه ػتركقػػة كيػػدال اظتقيػػدتاف تسػػيالف بالػػدـ .نظػػر ٌ
تعواف عن معاناة شديدة .قاؿ رل الشرطي» :أترين ماذا صنعنا بزكجك أما أن ً
ػت فسػيكوف
ٌ
ٌ
أسوأ!«
أمرؾ ٍ

مثٌ أعػػادكشل إذل الغرفػػة الػ كنػػت فيهػػا .كػػاف نتػ ٌػر شػػرطياف كػ ٌػل سػػاعتني لشػػتمي كإشتػػاعي
كالمػػا بػػذيئا مػػع البصػػاؽ علػ ٌػي .كلكػػن األدهػػى كاألمػ ٌػر الػػذم ال يلتتمػػل ،أنٌػ كنػػت أشتػػع
ص ػراخ كأنػػني زكجػػي كؿتيبػػه ط ػواؿ اللٌيػػل! إذل جانػػب ذلػػك كنػػت أشتػػع ضػػحكات اظتعػػذبني
الساخرة ،ككاف كلٌما زاد صراخ زكجي كلٌما تعالت ضحكاهتم.
ٌ
األكؿ عل ػػى ه ػػذل اضت ػػاؿ ،ب ػػني صػ ػراخ األدل ال ػػذم ك ػػاف يص ػػدرل زكج ػػي أزت ػػد
م ػ ٌػر الي ػػوـ ٌ
بالسكر ظتع ٌذبيه .كدل تكن األيٌاـ األخرل أحسن حاال.
ك ٌ
الساخر اظتمزكج ٌ
الضحك ٌ
اليوـ اليٌاشل 7 ،سبتمو 2::6

الصػػباحٌ .أمػػا أنػػا فلػػم يغمػض رل جفػػن كلػػو للحظػػة كاحػػدة .طلبػػت
اسػتيقظ األطفػػاؿ يف ٌ
للصػػبياف ،كلكػػن دل كتبػ أحػػد .كحػوارل السػػاعة التٌاسػػعة أحض ػر
إحضػار شػػيء مػػن الطٌعػػاـ ٌ
ػارا يف ال ٌػركاؽ .كػاف
قسػمتها بػني أطفػارل .كيف حػدكد العاشػرة ،رأيػت زكجػي م ٌ
أحدهم خبزة ٌ
بالصػراخ كالصػػياح
كتركنػػه ألنػٌػه دل يكػػن يقػػول علػػى الوقػػوؼ .مثٌ تعػػاذل صػػوته ٌ
رجػػاؿ الشػػرطة ٌ
لش ٌدة األدل ،ؽتٌا كاف يزيد من أظتي كحزشل.
عنػدها قمػت باسػتعماؿ ريقػي لتبليػل يػدم كبعػد جهػد جهيػد دت ٌكنػت مػن إخراجهػا مػػن
القيػػود ،فػػانتظرت حػ ٌػو دل أعػػد أشتػػع شػػيئا يف الػ ٌػركاؽ ،مثٌ تقػ ٌدمت دػػذر السػػتطالع مػػا كػػاف
كتػػرم .أمػػر فظيػػع! كيػػف نتكػػن للبشػػر أف يصػػلوا إذل هػػذا اضتػ ٌد مػػن الفظاعػػة دل أسػػتطع أف
السػػماع ال يػي ٍغػ
أفهػػم .لقػد شتعػػت ككػ ٌػل النٌػػاس عػػن طػػرؽ التٌعػػذيب الػ نتارسػػو ا ،كلكػػن ٌ
عن رؤية ما لتدث إلدراؾ أ ٌف هػ الء النٌػاس لػيس عتػم ديػن كال يخليػا ،قػوـ ال نتكػن كصػفهم
إالٌ بالساديٌة.
كػػاف زكجػػي يرتػػدم تبٌانػػا ،ككػػاف ؽتػ ٌددا علػػى شػػبه طاكلػػة ،مقيٌػػد اليػػدين كالقػػدمني ،ككػػاف
الشرطي الذم يع ٌذبه يرتدم ق ٌفازا كلتمل يف يديه جهازا كهربائيٌا كاف يستعمله على أعضػاء
ٌ
زكجي التٌناسليٌة .كاف يطلػا مػن خػالؿ اصتهػاز شػحنات كهربائيػة قويٌػة علػى أعضػاء ؼتتلفػة
من جسد زكجي الذم كاف يلتػوم مػن األدل يف ك ٌػل م ٌػرة ،ككػأ ٌف ركحػه توشػك علػى اطتػركج.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

271

كك ػػاف الش ػػرطة يض ػػحكوف عنػ ػدما يص ػػرخ أزت ػػد .كلق ػػد قتم ػػت ٌ
بالصػ ػراخ أن ػػا أيض ػػا كلك ػ ػ ٌ
دتاسكت كعدت إذل مكاشل.
ػتمرت إذل غايػػة اليٌاليػػة بعػػد الظٌهػػر .سػػاعة بعػػد ذلػػك جػػاء عػػدد مػػن
صػػرخات زكجػػي اسػ ٌ
رجػػاؿ الشػػرطة إذل الغرفػػة مرفػػوقني مبسػ كعتم األزتػػر الشػػعر .ضػرب هػػذا األخػػري برجلػػه علػػى
رأسي ضربة عنيفة ألقت عرض اضتائط .امتألت عينػام إثرهػا بالػ ٌدماء كدل أعػد أرل بوضػوح
السػابعة،
علي ضربا .اس ٌ
ػتمر العػذاب إذل غايػة ٌ
مثٌ نزعوا ع ٌ ستارم كغطٌوا به عينام كا الوا ٌ
متوعدين أ ٌ م سيص ٌفوف حسايب عندما يعودكف.
مثٌ ذهبوا ٌ
كل جسمي ي ظت  .كعلػى السػاعة الواحػدة صػباحا ،شتعػت أصػواتا مثٌ تعػاذل
كاف حينها ٌ
الصػػباح .فقلػػت يف نفسػػي اظتػػوت
ػتمركا يف تعذيبػػه إذل غايػػة ٌ
ص ػراخ زكجػػي مػػن جديػػد ،كاسػ ٌ
كتوجهػت
أهوف له ؽتٌػا يلقػال مػن عػذاب .كلكػن سػرعاف مػا طػردت هػذل األفكػار عػن ذهػ
ٌ
الصالة .لقد كنٌا بني أيدم أناس ال يعرفوف دينان كال يخليقان ،فال منجى لنا منهم إالٌ اهلل،
إذل ٌ
كحسيب اهلل كنعم الوكيل.
اليوـ اليٌالث 8 ،سبتمو 2::6

يف ٌأكؿ الظٌهرية ،كبعد صالة الظٌهر ،جػاءت غتموعػة مػن الشػرطة إذل الغرفػة م ٌػرة أخػرل.
دل يكونوا مصػحوبني مبسػ كعتم هػذل اظت ٌػرة .أراد أحػدهم أف يتعػ ٌدل عل ٌػي جنسػيٌا كقػاؿ رل أف
أختار بني أف يفعل ذلك طواعيػة مػ ٌ أك يسػتعمل الق ٌػوة .فغضػبت كعزمػت كصػممت علػى
نتس ػ ،
عػػدـ دتكينػػه مػػن نفسػػي .فأجبتػػه بكػ ٌػل هػػدكء كثبػػات بػػأ ٌف اظتػػوت أفضػػل رل مػػن أف ٌ
فشػػتم كي ػريان مثٌ قػػاؿ صػػاخبا» :زكج ػك ًخسػػيس كقػػذر كسأضػػع رصاصػػة يف رأسػػه عنػػدما
مترج!« دل أقل شيئا غري أنٌ كنت عازمة على حفظ نفسي من االعتداء.
السػػاعة الواحػػدة صػػباحا عػػادكا مػ ٌػرة أخػػرل كاقتػػادكشل إذل مكتػػب آخػػر يف الطػٌػابا
كعلػػى ٌ
الس ٌػن ،يبػدك أنٌػه أحػد
ٌ
العلوم حيث كاف يتواجد شػرطيٌاف مقنٌعػاف كشػخن آخػر متقػ ٌدـ يف ٌ
اظتس ػ كلني .كان ػػت ب ػػدرم ف ػػائزة أمام ػػه عاري ػػة ال ػ ٌػرأس – ب ػػدكف ست ػػار – متفاقت ػػة م ػػع رج ػػاؿ
ػرطي اظتس ٌػن ظتػدة طويلػة مثٌ قػاؿ» :أنصػحك بػأف تعػ يف
إرل ٌ
الشرطة حسب الظٌاهر .نظر ٌ
الش ٌ
كتقصػػي علينػػا كػ ٌػل شػػيء «.قلػػت» :ال أعػػرؼ شػػيئا «.دل أنتػػه مػػن ج ػوايب هػػذا حػ ٌػو ض ػرب
ٌ
بالقوة على األرض كأمرشل بػأف أنظػر إذل فػائزة جيٌػدا.
أحدهم على كجهي بشدة ،مثٌ أقعدشل ٌ
فنظػػرت إليهػػا كسػػرعاف مػػا غػ ٌػريت كجهػػة نظرهػػا» .إ ٌ ػػا رتيلػػة ألػػيس كػػذلك! إ ٌ ػػا سػػتتكلٌم«،
أضاؼ ذلك الشرطي» ،هيٌا احك القصة«.
ٌ
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التعذيب كالضحايا

أذعنت فائزة بسرعة كأخذت تصطنع كل األكاذيب ال دل أشتع فا طواؿ حيام (سػرد
كل مػا قالػت كا ٌهتمتيهػا بالكػذب .جػوايب
مطوال) .لقد
ي
ما قالته فائزة يتطلٌب تفصيال ٌ
أنكرت ٌ
هػػذا أثػػار غضػػبهم ،فػػأخرجوشل إذل الػ ٌػركاؽ ككضػػعوا علػػى عي ػ َّ حاجبػػا .أخػػذكشل إذل مكػػاف
كن ػػت أشت ػػع من ػػه اس ػػتنطاؽ زكج ػػي حت ػػت التٌع ػػذيب .عن ػػدما شتع ػػت ص ػػوت زكج ػػي ب ػػدأت
بالصػراخ ،فضػرب أحػػد الشػػرطة علػػى الظيٍنبػػوب بينمػػا ركلػ آخػػر بقدمػػه علػػى ِّهػػرم .بقينػػا
ٌ
على تلك اضتاؿ حوارل أربع ساعات .كنت أشتع زكجي يصرخ من ا الـ فأصػيح أنػا أيضػا
مث يقوموف هم بضريب من جديد ،كهكذا.
أخػذكشل بعػد ذلػػك إذل مكتػب حيػث كجػػدت أبنػائي يف حالػة يرثػػى عتػا .كػانوا يشػػهقوف
مػػن ش ػ ٌدة اطتػػوؼ .دل يسػػتطيعوا قػػوؿ كلمػػة كاحػػدة .كعلمػػت بعػػد ذلػػك أ ٌف رجػػاؿ الشػػرطة
أخ ػػوكهم ب ػػأ ٌف ٌأمه ػػم قػ ػػد ذيد ػػت! س ػػاديوف حقيقي ػػوف! لقػ ػػد حاكل ػػت ك ػ ٌػل اللٌي ػػل هتػ ػػدئتهم
كل ساعة كاف يػأتي كاحػد مػن رجػاؿ الشػرطة ليقػ ح عل ٌػي عالقػات
كالتٌخفيف عنهم .كيف ٌ
كيتوع ػػدكف مقس ػػمني أ ٌ ػػم
جنس ػػيٌة ،كن ػػت أجي ػػب يف ك ػ ٌػل م ػ ٌػرة »اظت ػػوت أه ػػوف!« فيش ػػتمون
ٌ
استمرت هذل اظتكيدة اللٌيلة كلٌها.
سيقتلوننا رتيعا ،ك ٌ
اليوـ الرٌابع 9 ،سبتمو 2::6

الساعة اضتادية عشر ،جاء أحد الشرطة كحاكؿ استدراجي ،فدفعته بق ٌػوة فمػا كػاف
على ٌ
ػب علػ ٌػي مػػاء قػػذرا .كيف اظتسػػاء ،علػػى السػػاعة اليانيػػة تقريبػػا ،جػػاء ثالثػػة مػػن
منػػه إالٌ أف صػ ٌ
رج ػػاؿ الش ػػرطة ،اثن ػػاف م ػػنهم ك ػػانوا ؽتٌػػن اقتحمػ ػوا علين ػػا البي ػػت ي ػػوـ أخ ػػذكا زكج ػػي .ج ػػاءكا
يسألون فيما إذا كانت معي أسلحة كمن هم أصدقاء زكجػي .مثٌ سػأل أحػدهم عػن عػدد
أطفارل ،فأجبت» :عندم أربعة أطفاؿ كبنت « .فقاؿ» :أنا عنػدم بنػات فقػط .هػالٌ قبل ً
ػت
الزكاج م ٌ  ،كهكذا ستنجبني رل ذكرانا«.
قتل زكجك مثٌ ٌ
أحض ػركا بعػػد ذلػػك فتػػاة تػيػدعى فاطمػػة ،لقػػد متٌ اغتصػػافا يف اظتكتػػب أمػػامي م ػن طػػرؼ
ػمى ب ػ coupe
ػرطي شػ ٌ
ػاب يف اطتامسػػة كالعش ػرين مػػن عمػػرل ،كانػػت تسػػرلتة شػػعرل مػػا يسػ ٌ
شػ ٌ
( dégradéeتػػدريج القطػػع) ،بعػػد أف قيٌػػدها إذل س ػرير ( )lit de campمسػػتعينا بضػ ٌػمادات
طبٌيػػة .ال أسػػتطيع أف أشتٌػي أك أصػػف الكػػالـ الفػػاحش كالشػػتم الػػذم كػػاف متػػرج مػػن فمػػه.
بكل الوسائل ليناؿ م ٌ كلك ٌ قاكمتػه بك ٌػل قػوام .كنػت عازمػة علػى اظتػوت إذا
لقد حاكؿ ٌ
تطلٌػػب األمػػر ذلػػك علػػى أف أم ٌكػػن ذلػػك الػػوحش السػػافًل مػػن أف يعبػػث بعرضػػي كشػػريف.
ػرد علػ ٌػي يف كويػػاء كأسػػلوب
كمهمتػػه تتميػٌػل يف الػ ٌدفاع عػػن الشػػعب .فػ ٌ
ػرطي ٌ
كقلػػت لػػه بأنػٌػه شػ ٌ
ب هذا الشعب!«
يف غاية الفجور» :الشعب نقتله كسنقتل ٌ
حو ر ٌ
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كل اليػوـ ،إذ لػيس رل ملجػأ كال منجػى مػن هػ الء الوحػوش إالٌ
لقد صلٌيت كدعوت اهلل ٌ
ػرطي مكشػػوؼ الوجػػه كاقتػػادشل إذل مكتػػب يف
اهلل .كعلػػى السػػاعة اليانيػػة صػػباحا جػػاءشل شػ ٌ
األكؿ .كػػاف اظتكتػػب مكتظ ػان بالشػػرطة .كانػػت بػػدرم فػػائزة متواجػػدة هنػػاؾ .ركل ػ
الطػٌػابا ٌ
أحػػدهم علػى ِّهػػرم كأمػػرشل بػػاصتلوس ،مثٌ نػػزع عػ ٌ ستػػارم كجعلػػه علػػى عينػػام .كمػػن ذلػػك
اظتكػػاف كنػػت أشتػػع صػػوت زكجػػي الػػذم كػػاف يصػػيح تػػارة كيتػػأ ٌدل أخػػرل ػتػػاكال اإلجابػػة علػػى
أسئلتهم.
اليوـ اطتامس : ،سبتمو 2::6
الرابعة صباحا .كنت أشتػع صػراخ زكجػي مػن شػدة
الساعة ٌ
أخذكشل إذل الزنزانة يف حدكد ٌ
األدل .كبعػػد حػػني أخػػذكا يضػربوف رأسػػه علػػى اضتػػائط ،كاظتعػ ٌذبوف يصػػيحوف كيصػػرخوف .لقػػد
ختلٌػوا عػػن آدميػتهم كأصػػبحوا كحوشػا مسػػعورة .يسػبٌوف كيتلػ ٌذذكف بػالتٌل ٌفظ بً يسػػباب يمتػرج مػػن
فتوجهػوا ؿتػوم،
بكل قوام» :اتركػول! اتركػول!« ٌ
اظتلٌة ،يف حني كاف زكجي ينوح أظتا .فصحت ٌ
إرل
قػػاـ ٌأكعت ػم جبػ ٌػرم مػػن شػػعرم بعنػػف شػػديد فيمػػا كػػاف ثالثػػة أك أربعػػة آخػػركف ٌ
يوجهػػوف ٌ
علي .فصبٌوا عل ٌػي دلػوا مػن اظتػاء كػانوا قػد تبولػوا فيػه .مثٌ
ضربات عنيفة بأرجلهم ٌ
حو أغمي ٌ
عزلوشل عن أطفارل ككضعوشل يف غرفة أخرل.
على العاشرة أك اضتادية عشر تقريبا ،أحضركا األطفاؿ .لقد كانوا يبكوف كدل يسلموا هم
أيضػػا مػػن هػػذل اظتأسػػاة اضتقيقيػػة ،إذ أخػػوهم رجػػاؿ الشػػرطة مػ ٌػرة أخػػرل بػػأ ٌف ٌأمهػػم قػػد ذيدػػت
كأ ٌ م لن يركهػا أبػدا .كذهبػوا إذل حػ ٌد أ ٌ ػم كصػفوا عتػم ك ٌػل تفاصػيل الػذبح ككيػف كػاف الػ ٌدـ
يس ػػيل م ػػن عنق ػػي كع ػػن م ػػوم البط ػػيء» .إ ٌف ٌأمك ػػم ذيد ػػت كم ػػا تيػػذبح ال ٌدجاج ػػة« ،هك ػػذا
أخوهم رجاؿ الشرطة.
إنػٌ دل أفهػػم أبػػدا كيػػف يسػػتطيع بشػػر أف يفعػػل هػػذا ألطفػػاؿ صػػغار .مثٌ قػػالوا رل أنػٌػه يف
كررت فعل – أجهل ما يقصدكف بذلك – ،أ ٌ ػم سينػػزعوف ثيػايب كيغتصػبون
حالة ما إذا ٌ
عارية أماـ األطفاؿ.
كاف أكالدم يف غاية اصتوع ،ؽتٌا دفع أف أطلب منهم بعض الطعاـ لألطفػاؿ .فأجػاب
ػرطي مػػاال مػػن حقيب ػ
أحػػدهم بػػأ ٌف خػػدمتهم ليسػػت مػػن ٌ
مهامػػه .يف كقػػت الحػػا أخػػذ شػ ٌ
ػأشل لػن أراهػم أبػدا بعػد اليػوـ.
الرابعة أخذكهم كأقسموا ب ٌ
كاش ل عتم خبزتني .كعلى الساعة ٌ
كقالوا رل أشل ىسأيقاضى كسػيحكموف عل ٌػي بعشػرين سػنة حبسػان ،كمػا أخػوكشل بػأ ٌ م سػيبيٌوف
صورم على التٌلفاز كأنا أبكي على أطفارل.
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ضػػبان كأخػػذت أصػػيح قائلػػة» :إنػ ال أخػػاؼ شػػيئا ،ألشل بريئػػة كال
لقػػد كنػػت استىشػيط ىغ ى
الصباح«.
أخاؼ إالٌ اهللٌ «.
علي أحدهم» :سن كك لوحدؾ إذل ٌ
فرد ٌ
اليوـ السادس 21 ،سبتمو 2::6

كانػػت السػػاعة اضتاديػػة عشػػر عنػػدما دخػػل علػ ٌػي ش ػرطيٌاف كقػػاال رل إنػٌػه مػػن صػػاضتي أف
أع ػ ؼ بك ػ ٌػل ش ػػيء .فقل ػػت عتم ػػا أشل ال أع ػػرؼ ش ػػيئا ،ف ػػتل ٌفظ أح ػػدقتا ،كك ػػاف كتل ػػس كراء
اظتكتػب ،بألفػػاظ فاحشػة كقػػاؿ» :إ ٌ ػا أفعػػى ،كلػن تأخػػذكا منهػا شػػيئا «.مثٌ تفػل شػػرطي آخػػر
استمرت هذل اضتاؿ إذل غاية صباح اليوـ اظتوارل.
على كجهي كركل زميله بع ٌدة ركالتٌ .
اليوـ السٌابع 22 ،سبتمو 2::6

قػػادكشل إذل قاعػػة التٌعػػذيب .كػػاف زكجػػي هنػػاؾ مقيٌػػدا إذل طاكلػػة ذات أرجػػل حديديػػة،
ليس عليها سول قطعتاف خشبيتاف ،كاحدة يف الوسط كاليانية يف اظتق ٌدمةٌ ،أما باقي الطاكلة
فكػػاف فارغ ػػا .ك ػػاف زكجػػي مربوط ػػا دب ػػل مػػن مق ٌدم ػػة رجلي ػػه إذل ح ػ ٌد خص ػػرل ،كان ػػت ي ػػدال
يتوسػطهما قضػيب حديػدم يسػتعمل للبنػاء .كػاف ثالثػة مػن
مقيٌدتني بأصفاد حتت الطٌاكلػة ٌ
إرل كسألول» :أحتبٌها « فأجاب» :إ ٌ ا زكجػ « فػرٌدكا» :إذف ،إذا
الشرطة على جانبيه كأشاركا ٌ
دل تع ػ ؼ فسنكشػػفها عاريػػة كنغتصػػبها أمامػػك!« كنػػت خائفػػة ج ػ ٌدا كقلػػت لزكجػػي» :إذا
ػرد علػ ٌػي بصػػوت منهػػك» :إنػٌػك
كنػػت تعػػرؼ شػػيئا فػػأخوشل بػػه ،فشنػٌػه ال علػػم رل بشػػيء «.فػ ٌ
تعػػرفني أنٌػ دل أفعػػل شػػيئا «.زاد غضػػب الشػػرطة كأعػػادكا هتديػػدهم باغتصػػايب أمامػػه ،فأخػػذ
لكل شيء كخلٌوا سػبيل امػرأم،
زكجي ي ٌجاهم» :أرجوكم اصنعوا يب ما شئتم ،إنٌ مستع ٌد ٌ
أترجاكم«.
ٌ
ػتمر التعػػذيب مػ ٌػرة أخػػرل بوحشػػيٌة دل أر عتػػا ميػػيالن .لقػػد كػػانوا يتل ػ ٌذذكف
كأمػػاـ عي ػ ٌ اسػ ٌ
بفعله ػػم ذاؾ .ك ػػانوا يض ػػحكوف .ك ػػانوا يض ػػعوف خرق ػػة يف فم ػػه كيضػ ػربونه دكف أيٌػػة رزت ػػة.
أرغمػػوشل علػػى مشػاهدة تعػػذيب زكجػػي ظتػػدة ربػػع سػػاعة مث أخػػذكشل إذل اظتكتػػب .بعػػد ذلػػك
ػب علػ ٌػي قػػاركرة مػػاء .كنػػت أشتػػع
أكثقػػوشل باألصػػفاد إذل اظتشػػعاع .جػػاء أحػػدهم لػػيال كصػ ٌ
صيحات زكجي تتعاذل من ش ٌدة ا الـ باستمرار .كداـ ذلك الكابوس اللٌيل كلٌه.
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اليوـ اليٌامن 23 ،سبتمو 2::6

تركوشل كحدم حػو اظتسػاء .بعػد ذلػك جػاءشل أحػدهم كقػاؿ رل» :هػل شتعػت زكجػك
ػرد باسػػتهتار» :هػػل تعػرفني ظتػػاذا كػػاف يصػػرخ عاليػان لقػػد حرقنػػا ضتيتػػه بنػػار
فأجبتػػه» :نعػػم« .فػ ٌ
الوالٌعة«.
كل ربع ساعة كاف يأتي أحدهم ليصػف رل الفظػائع كالتٌعػذيب
منذ تلك اللٌحظة كبعد ٌ
الػ ػػذم كػ ػػاف يتعػ ػ ٌػرض لػ ػػه زكجػ ػػي» .أتػ ػػدرين ظتػ ػػاذا كػ ػػاف زكجػ ػػك يصػ ػػرخ لقػ ػػد حرقنػ ػػا س ػ ػوأته
بسجائرنا!« فيذهب كسرعاف ما تتعاذل صيحات زكجي أظتػا مػن جديػد .لقػد انتػاب اطتػوؼ
إرل
كدل أعػػد أحتمػػل البقػػاء لوحػػدم ،فبػػادرت ٌ
بالص ػراخ بكػ ٌػل مػػا أكتيػػت مػػن قػ ٌػوة ،فج ػػاؤكا ٌ
ػأشل سأصػػرخ
كه ػ ٌددكشل بالتٌعػػذيب إف دل أمسػػك عػػن ذلػػك .فاستىشػػطت غضػػبان كقلػػت عتػػم بػ ٌ
كحولػػوشل إذل قاعػػة كػػاف ف ػا ستسػػة
بقػ ٌػوة أكيػػر حػ ٌػو يسػػمع اصت ػرياف .كأخ ػريا غػ ٌػريكا مكػػاشلٌ ،
نساء.
«

تزكجػت يمػ ى َّخران ،يػوـ 28
كانت هناؾ نادية تسػكرات البالغػة مػن العمػر  27سػنة كالػ ٌ
ص ٍػهباء تبلػ مػن العمػر 18
يوليو اظتاضي فقط ،كنٌا نناديها العركسة .ككانت غنية بػودكاشل ،ى
س ػػنة ،كفاطم ػػة آن ػػو س ػنٌها  18س ػػنة ككان ػػت ح ػػامال يف ش ػػهرها الس ػػابع ،إذل جان ػػب كج ػػود
ثػػالث نس ػاء مس ػنٌات :نتينػػة ػتفػػوِّي ( 20سػػنة) ،زهيػػة كليػػوة ( 20سػػنة) كعائشػػة دعػػاس
( 22سنة) .فاطمة آنػو ،اظتػرأة اضتامػل ،متٌ إحضػارها مػن قريػة العوانػة بواليػة جيجػل .لقػد متٌ
السيٌارة .ككانت هنػاؾ امػرأة
اختطافها من طرؼ رجاؿ شرطة قاموا بوضعها داخل صندكؽ ٌ
سادسػػة حفيظػػة عطػٌػوـ ال ػ أيخػػذت يف مكػػاف أختهػػا فتيحػػة كمتٌ إطػػالؽ س ػراحها بعػػد 21
يوما.
ػزم اظتػدشل .شػتم كأمػرشل بالقيػاـ كأخػذ يضػرب بق ٌػوة علػى
جاء اظتسػ كؿ مسػاء مرتػديٌان ال ٌ
أصػػابعي مبسػػطرة مػػن حديػػد كػػاف لتملهػػا ،مثٌ بصػػا علػػى كجهػػي كأمطػػرشل بوابػػل مػػن الكػػالـ
البذمء.
اليوـ التٌاسع 24 ،سبتمو 2::6

++

كانت الساعة تزيد عن اليانيٌة عشر ليال .حاكلنػا النٌػوـ علػى أيٌػة حػاؿ ،كبصػعوبة كبػرية،
ػرطي يف زيػٌػه اظتػػدشل كػػاف ؽتٌػػن
ٌ
خاصػػة علػػى األرض .يف تلػػك اللحظػػة دخػػل علينػػا الغرفػػة شػ ٌ
اختطفوا زكجي يومها .كاف يظهر أنٌه سكراف ،ككانت أربع أك ستس قنابل يدكيٌة معلٌقػة يف
حزام ػػه .ك ػػاف ك ػػاجملنوف ،يص ػػيح ق ػػائال» :ل ػػيس رل بي ػػت كال زكج ػػة كال أطف ػػاؿ!« مثٌ ق ػػاؿ رل:
»أنػػت سػػتخرجني معػػي «.كأخػػذ يصػػرخ كيػػدفع بقػ ٌػوة إذل مكتػػب آخػػر كأمػػرشل أف أّػ ٌػرد مػػن
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ػرطي آخػر كفػتح البػاب كقػاؿ رل بػأف ال أعػري اهتمامػا عتػذا السػكراف
ثيايب .عنػدها ت ٌ
ػدخل ش ٌ
كأعادشل إذل الغرفة ال كنت فيها مع النسوة األخريات.
السػكراف إلينػا كأمػر
ػرطي ٌ
غري أ ٌف األحداث دل تتوقٌف عند هذا اضت ٌد ،فقد عاد ذلػك الش ٌ
مرة أخرل كأغلػا
نادية بالقياـ ،فقامت كهي تستنجد ٌ
رطي ا خر كي ينقذهاٌ ،
فتدخل ٌ
بالش ٌ
الضػربات العنيفػة
الساعة الواحدة تقريبا ،شتعت زكجػي يصػرخ علػى كقػع ٌ
الباب علينا .كبعد ٌ
حو أغمي عليه.
استمر صراخه إذل غاية الفجر ٌ
ال كاف يتل ٌقاها .لقد ٌ
اليوـ العاشر 25 ،سبتمو 2::6
على الساعة العاشرة أخذشل رجاؿ الشرطة رفقة حفيظة عطٌوـ كنادية تسكرات لتنظيػف
السػػاعة اليٌاليػػة بعػػد الظهػػر .دل
الطٌػػابا ٌ
األكؿ ،حيػػث فاضػػت اظتيػػال .لقػػد اشػػتغلنا إذل غايػػة ٌ
ػرطي كػ ٌػل كاحػػدة منٌػػا
آكػػل شػػيئا طيلػػة عشػػرة أيػٌػاـ ،اللٌهػ ٌػم إالٌ جرعػػات مػػن اظتػػاء .فػػأعطى شػ ٌ
أشل رفضػػت أخػػذها .فقػػاؿ رل» :مػػاذا هنػػاؾ تريػػدين أف دتػػوم حػ ٌػو
قطعػػة شػػكوالطة غػػري ٌ
الصػػحافة اطتارجيػػة « دل أسػػتطع إجابتػػه لشػ ٌدة التٌعػػب كمػػع ذلػػك دل أقبػػل أخػذ
تػػتكلٌم عنػػك ٌ
أم شخن آخر.
شيء منه أك من ٌ
اليوـ اضتادم عشر 26 ،سبتمو 2::6

الساعة العاشرة لتنظيف اظتكاتب .كعلػى اطتامسػة مسػاء تقريبػا،
أخذكنا ٌ
مرة أخرل على ٌ
الشػخن الػذم كػاف يقػود
قادكشل للتٌحقيا من جديد .كاف هنػاؾ رتػع مػن رجػاؿ الشػرطةٌ .
التحقيػػا معػػي يػػدعول زمػػالؤل ب ػ»الشػ ٌػر« .ككانػػت فػػائزة بػػدرم يف نفػػس الغرفػػة ،نازعػػة ستارهػػا
ػردد:
الرقيػػا .قالػػت رل يف حتػ ٌد كدكف تػ ٌ
مسػ ٌػرحة الشػػعر ،ترتػػدم قميصػػا كسػػركاال مػػن القمػػاش ٌ
»إ ٌف زكجك طػردشل م ٌػرة عنػدما أتيػت بيتػك كسػيدفع الػيٌمن!« فوصػفتها بالكاذبػة كدل يعجػب
ه ػػذا رج ػػاؿ الش ػػرطة فضػ ػربوشل بشػ ػ ٌدة عل ػػى ِّه ػػرم مثٌ ج ػ ٌػركشل إذل قاع ػػة التٌع ػػذيب .قيٌ ػػدكشل
ػدمي إذل خصػػرم دبلػػني مثٌ كضػػعوا خرقػػة
باألصػفاد إذل خشػػبة العػػذاب كشػ ٌدكا ربػػاطي مػن قػ ٌ
حو خرج من أنفػي كمػن أذشلٌ كهػم يضػربون علػى رجلػي
على كجهي كأخذكا يفرغوف اظتاء ٌ
كبط .
ػدت فيهػػا أعصػػايب ،ككػ ٌػل جسػػمي كػػاف ي ػ ظت  .كأخ ػريا
ػتمر التٌعػػذيب سػػاعة كاملػػة فقػ ي
اسػ ٌ
ت عل ػػى ق ػػوؿ اضت ػ ٌػا كإنك ػػار ا ٌهتام ػػاهتم ،كلٌم ػػا زادكشل تع ػػذيبا ب ػػدكف
فهم ػػت أنٌػػه كلٌم ػػا أص ػ ٌػر ي
إشل أع ػ ؼ أ ٌف م ػػا قالت ػػه ف ػػائزة
انقطػػاع .فق ػ ٌػررت حينئ ػػذ إيق ػػاؼ هػػذا الع ػػذاب كقل ػػت عت ػػمٌ » :
صحيح كأنا مستع ٌدة إلمضاء كل ما تريدكف«.
ٌ
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أخػػذكشل بعػػد ذلػػك إذل القاعػػة ال ػ كانػػت فػػا النٌسػػاء األخريػػات .كيف اظتسػػاء أح ػاط بنػػا
قلػػا كبػػري بسػػبب غتموعػػة مػػن الشػػرطة كػػانوا لتومػػوف حولنػػا كيتكلٌمػػوف بيػػنهم بصػػفة غػػري
الساعة اليٌانيػة لػيال ،دخػل الغرفػة شػرطياف ،أحػدقتا يػيدعى
مسموعة .بعد ذلك ،كيف حدكد ٌ
دراجي كاف معركفا بارتكابه اغتياالت يف حي بوركبة كحي ليفيػي بالعاصػمة ،كاليٌػاشل يػدعى
ٌ
دراجػي سػكرانا ال يرتػدم إالٌ لباسػا داخليٌػا ،ككػاف لتمػل كيسػا بالسػتيكيٌا
»خنيتشو« .كاف ٌ
توسط
لتتوم على قاركرة ستر يف شكل مربٌع .كانت رائحته نتنة ككالمه فاحش بذمء .مثٌ ٌ
الزجاجػة قػائال» :اشػربن ،إنٌػه جػائز ،إ ٌف اهلل لػن لتاسػبكن ألنٌك ٌػن مكرهػات،
الغرفة كق ٌدـ لنا ٌ
اًشربن كستصعدف إذل السماء السابعة«.
ٌ
ٌ
مثٌ ضاعف من كالمه الفاحش كهو يػرم لنػا سػوأته .كػاف أمػرا شػنيعان! تنبٌػه أحػد الشػرطة
الس ٌكرياف ففتح الباب كدخل الغرفة .كػاف كاضػحا علػى كجهػه
لألصوات ال كاف يصدرها ٌ
دراجػػي بػػازدراء كقػػاؿ
دراجػػي كخنيتشػػو .فنظػػر إذل ٌ
االائػزاز للمشػػهد اظتريػػع الػػذم كجػػد فيػػه ٌ
بالرصػاص مػ ٌػرتني كدل أصػب كأنػا معػاىٌ .أمػػا
لػه» :أنػا ال أض ٌػر النٌػاس كال أعتػػدم .قػد ضػربت ٌ
أنت فسيأخذكنك يف يػوـ مػن األيٌػاـ حيٌػا كسػتدفع الػيٌمن غاليػا علػى ك ٌػل اظتفاسػد الػ تقػوـ
فا «.كدخل اليٌالثة يف شجار عنيف فيما بينهم.
رطي أؾتانا من الوجود اظت ذم ألكلئك السكارل.
تدخل ذلك ٌ
إ ٌف ٌ
الش ٌ
اليوـ اليٌاشل عشر 27 ،سبتمو 2::6

الساعة العاشرة .كانوا قد انتهوا من طبع احملضر كقػ ٌدمول
أخذكشل إذل أحد اظتكاتب على ٌ
رل كػػي أمضػػيه دكف أف أق ػرأل كإالٌ أعػػادكشل للعػػذاب باظتنشػػفة .أخػػذ أحػػد الش ػػرطة سػػالحه
ككجػه اظتاصػورة إذل رأسػػي قػائال» :أمضػػيه كإالٌ أفرغتػه يف رأسػك «.أمضػػيت احملضػر يف هػػدكء
ٌ
كالتحقت بالنٌساء األخريات.
اليوـ اطتامس عشر 2: ،سبتمو 2::6
طلب ػوا م ػ ٌ أف أعط ػػيهم اس ػػم كعن ػواف إحػػدل الفتي ػػات كإالٌ أخ ػػذكشل إلح ػػدل اليٌكن ػػات
عاريػػة حيػػث سػػتنقطع أخبػػارم إذل األبػػد .مثٌ بصػػا علػ ٌػي شػػرطي كه ػ ٌددشل بالقتػػل .دل تكػػن
لدم أيٌة معلومات أعطيها عتم.
ٌ
اليوـ السٌادس عشر 31 ،سبتمو 2::6

++

خاصػػة لعائشػػة دعػػاس.
يتوجػػه ٌ
ػرطي سػػكراف كأخػػذ يشػػتمنا .كػػاف ٌ
دخػػل علينػػا الغرفػػة شػ ٌ
الشتم كالكالـ الفاحش هذل دامت أكير من ساعتني.
حصة ٌ
ٌ
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اليوـ اليٌاشل كالعشركف 37 ،سبتمو 2::6

يف حوارل الساعة اليٌانية ليال ،أخذكنا يف شاحنة خالية من اظتميٌػزات لو ػا بػيج كنوافػذها
مغطٌػػاة بسػػتائر .كػػاف رتػػع مػػن رجػػاؿ الشػػرطة اظتقنٌعػػني يسػػبٌوننا كيقولػػوف لنػػا أنٌنػػا يف ايػػة
اظتطاؼ كأ ٌ م سيقتادكننا لشاط صابالت (الرمليات –  )Sabletteحيث سيقوموف بقتلنػا.
كقػػاؿ أحػػدهم أنٌنػػا سػػني خذ إلحػػدل اليٌكنػػات ،كسػػتنقطع أخبارن ػػا بعػػد ذل ػػك .كيف النهايػػة
الزنزانة .قاموا بعدها بأخػذ بصػماتنا
الرئيسي حيث يكنٌا ستٌة يف نفس ٌ
أخذكنا ظتخفر الشرطة ٌ
الزنزانة أين قضينا ليلتنا.
كصورنا مثٌ أعادكنا إذل ٌ
الساعة التٌاسعة تقريبا ،نقلونا يف شاحنة أخرل حتتػوم علػى زنزانػات
كيف ٌ
الصباح ،كعلى ٌ
ػت نسػاء كإحػدل عشػر رجػال.
فردية صغرية ،مث أخذكنا بعد ذلػك إذل قصػر العدالػة .كنٌػا س ٌ
مثٌ أصػػيبت فػػائزة بػػدرم بػػدكار يف حػػدكد اليٌاليػػة مسػػاء ،أعادكنػػا إثرهػػا ظتركػػز الشػػرطة لنقضػػي
السػػاعة التٌاسػػعة ،أخػػذكنا مػ ٌػرة ثانيػػة لقصػػر العدالػػة .كيف
ليلػػة أخػػرل .كيف الغػػد ،يف ح ػوارل ٌ
باضتريٌة اظت قٌتة.
حدكد اطتامسة مساء ،أصدر قاضي التٌحقيا حكما يقضي ٌ
أيطل ػػا سػ ػراحي كك ػػذا أبن ػػائي اليالثػ ػة ال ػػذين ت ػػأثركا كيػ ػريا مب ػػا عايشػ ػوا كش ػػاهدكا يف مرك ػػز
التعذيب .لقد أصبحوا مذهولني كأ م بلهاء! ٌأما زكجي فقد اعتيقل يف سجن سركاجي.
سنة بعد هذل الواقعة ،اقتحم بيػ نفػس الرجػاؿ اظتسػلحني علػى السػاعة اليانيػة صػباحا.
كنػػت مػػع أبنػػائي .كػػاف أبػػوهم بالسػػجن .أرهبػػوشل ظتػػدة سػػاعة تقريبػان ،مث طلػػب مػ قائػػدهم
بأف أتقدـ إذل مركز شاطونوؼ يف اليوـ اظتوارل.
عند الصباح تقدمت إذل مركػز الػنحس ذاؾ أيػن قضػيت فيمػا سػبا أيامػا مرعبػة .يسػئًلت
عن حيام اليومية كعن أصل قوتنا .هددكشل ككعدكشل بػ«زيارات ليلية جديدة«.
أفوض أمرم إذل اهلل.
ماذا عسام أف أفعل أماـ هذل اضتقرة إشل ٌ
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زهية كليوة
ّ .7.4

اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
زهية كليوة سيدة يف سن اطتمسني .عذبت يف ؼتفر شرطة سادل بام ()Salembier
يف شهر سبتمو  .2112السيدة كليوة هي إحدل َّ
اظتعذبات ال ذكرهتن لويزة بركاف
يف شهادهتا.

مكيت أحد عشر يوما عند اظتعػذبني .جػاءكا يف اظت ٌػرة األكذل إذل البيػت كدل
اشتي زهية كليوة.
ي
كتدكشل ،دل يكن هناؾ سول زكجي كابن الكػول .أخػذكا ابنػ يف مكػاشل .كنػت يومهػا يف
ؼتربا.
ٌ
اضتماـ االستشفائي بقرقور بوالية سطيف ،كظتٌا عدت إذل البيت كجدته ٌ
سألت زكجي ما الذم جرل ،فأجاب » :ال ختايف إ ٌ ا ابنتك رحلت من البيػت «.فقلػت
اطتاصػػة فػػا
لػػه » :كبعػػد ،ظتػػاذا فعلػػت بأشػػيائي هػػذل الفعلػػة كػػاف بشمكا ػػا أخػػذ حاجتهػػا ٌ
كانتهػػى األمػػر!« ابنػ تقطػػن معػػي منػػذ سػػنتني .بقػػي صػػامتا ،لكػػن صػػمته أقلقػ فقلػػت لػػه:
»قل رل اضتقيقة ،ما الٌذم كترم « فقاؿ رل بأ ٌف الشرطة قدموا للبحث ع ٌ بتهمة شراء ًعقد
مػػن ذهػػب سػػرؽ كإعػػادة بيعػػه ،كأ ٌف اظت ػرأة الٌػ بػػاعت إيػٌػال صػ ٌػرحت فػػذا لشػػرطة س ػادل ب ػام
كقدموا إثرها للبحث ع ٌ .
ألشل دل أش ػ كدل أبػػع ًعقػػدا مػػن ذهػػب .فػػاق ح علػ ٌػي زكج
أشل سػػأذهب إلػػيهمٌ ،
قلػػت لػػه ٌ
ابن الكول أالٌ أذهب إذل الشرطة كأف أذهب معه لقضاء بضػعة أيٌػاـ ح ٌػو أرتػاح مػن عنػاء
السفر مثٌ نرل بعد ذلك.
ٌ
ً
السػاعة اليٌانيػة صػباحا
السػبب .أخػذكها علػى ٌ
يف الواقع ،ظتٌا أخذكا ابن شػرحوا لصػهرم ٌ
السػػاعة اليٌاليػػة بعػػد الظٌه ػػر .كنػػت أصػ ٌػر علػػى ال ػ ٌذهاب إذل
ليطلػػا س ػراحها يف الغػػد عل ػػى ٌ
الشرطة كلكن صهرم حاؿ دكف ذلك ،فقػاـ جبمػع ك ٌػل حاجػام كأخػذشل إذل بيتػه بضػواحي
الرجػػل دل يكػػن طبيعيٌػػا حيػػث كػػاف
سػػحاكلة .مكيػ ي
ػت هنػػاؾ ذتانيػػة أيػٌػاـ .الحظػػت خالعتػػا أ ٌف ٌ
كلٌما دخل إذل البيت تع ٌكر مزاجه ،كيف األخري ٌقرر أف يكلٌم .
»خػػال زهيٌػػة ،أقػػوؿ لػػك اضتقيقػػة ،جػػاءكا للبحػػث عنػك إثػػر بػػالغ قيػ ٌدـ ضػ ٌدؾ .إ ٌف فتػػاة
قامت باإلبالغ عنك ،إذان قورل اضتقيقة ،هل ً
قمت بعمل سياسػي كمسػاعدة اإلخػوة مػيال
متورطػػة سأسػػاعدؾ علػػى
قػػورل رل بص ػراحة .إذا حصػػل أنػػك سػػاعدهتم ،قػػورل رل ،لػػو كنػػت ٌ
الفرار ،أك أقوـ بتأجري بيت بعيد من هنا .إف كانت ابنتك ال تريدؾ يف بيتهاٌ .أمػا إف كنػت
دل تفعلي شيئا ،فاألحسن أف تسلٌمي نفسك«.
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التعذيب كالضحايا

فقلت له أن دل أفعل شيئا كال أريد أف أقضػي ك ٌػل حيػام أتن ٌقػل مػن بيػت خػر كمػا ال
أفضػل
أم أحػد بوجػودم .كأضػفت» :مػن الػذم يقبػل فػذا يف كقتنػا اضتاضػر ٌ
أريد أف أقلػا ٌ
الػ ٌذهاب إلػػيهم كسػػأرل بعػػد ذلػػك «.فقػػاؿ عنػػدها» :فػػائزة بػػدرم هػػي الػ بلٌغػػت عنػػك .ال
أعلم ظتاذا ذكرت اشتك « .أخوت ابن أ ٌ م سألوها ع ٌ كعن ابن ياشتني .الشرطة كانت
اطتاصػة فػا كأركهػا لفػائزة بػدرم ،هػذل األخػرية شػرحت عتػم بأ ٌ ػا
قد أخذت بطاقػة التعريػف ٌ
ليست هي كهذل ليست إالٌ زائرة.
ذهبػػت إذل شػػرطة سػادل بػػام فػػأدخلوشل يف مكتػػب بػػه مفػػرش كتركػػوشل أنتظػػر .زكج ابن ػ
كػػاف يعػػرؼ رجػػال يشػػتغل هنػػاؾ فأخػػذشل عنػػدل .أحسسػػت بضػػيا شػػديد داخػػل اظتكتػػب.
الس ٌكرم ككنت أعاشل من كيرة القلا .كنػت
فأردت قضاء حاج  ،حيث ٌ
أشل مصابة مبرض ٌ
أري ػػد أف أرت ػػاح كدل أع ػػد أق ػػول عل ػػى الوق ػػوؼ .طرق ػػت يف الب ػػاب ع ػ ػ ٌدة م ػ ٌػرات كلك ػػن دكف
جدكل .عندها ٌقررت اطتركج فوجدت شابٌا سألته عن اظترحاض فدلٌ عليه.
كعند خركجي كجدت اظتكاف مكتظٌػان بالشػرطة ،ذكم القبٌعػات ال ٌػزرؽ .فسػأل أحػدهم:
حاج ػػة « »أن ػػا هن ػػا م ػػن اطتامس ػػة ،كض ػػعوشل يف اظتكت ػػب حي ػػث اظتف ػػرش
»م ػػن أي ػػن أتي ػػت ي ػػا ٌ
كصػػهرم هػػو الٌػػذم أتػػى يب إذل هنػػا «.سػػأل » :مػػا اشتػػك « فأجبػػت» :فاطمػػة «.قػػاؿ رل:
سرؽ«.
»ظتاذا أنت هنا ماذا فعلت « فأجبت» :يقولوف أشل بعت عقدا من ذهب كاف قد ي

+

باّ ػػال اظتكت ػػب ،كعن ػػدها س ػػأل م ػػن جدي ػػد» :م ػػا ه ػػو اشت ػػك
مش ػػيت قل ػػيال يف الػ ػركاؽ ٌ
ػدم قتػػا
ا خ ػر االسػػم الزائػػف « قلػػت لػػه» :لػػيس رل أشتػػاء أخػػرل ،رل اشتػػاف رشتيٌػػاف ،ككالػ ٌ
سجلت باسم فاطمػة «.عنػدها سػأل » :آل،
اللٌذاف أعطوشل إيٌاقتا ،ل ٌقبوشل بزهيٌة كيف الوثائا ٌ
فرد» :تعارل! تعارل!«
حي ديار ٌ
الشمس « قلت له« :نعمٌ ».
أنت زهية من ٌ
أم مكتب كنت .فأشرت إليػه ،فػدفع بداخلػه.
أخذشل كهو كتٌرشل بعنف ،مثٌ سأل يف ٌ
عما يوجد بداخلها ،فقلت لػه لػيس فػا إالٌ فوطػة كمنػديل .فأخػذ
كاف دوزم حقيبة سأل ٌ
اضتقيبة مثٌ ذهب.
بعػدها جػاء شػخن آخػر كأخػذشل إذل مكتػػب غتػاكر كطلػب مػ ٌ اصتلػوس علػػى األرض.
استندت إذل اضتائط كبقيت كاقفػة .بػدأ يف اسػتجوايب» :هػل تعػرفني فػائزة بػدرم « قلػت لػه:
أم عقػػد ،كال أعػػرؼ أحػػدا باسػػم فػػائزة «.فػػرٌد» :اقعػػدم ،قلػػت لػػك!«
»ال أعرفهػػا ،كدل أشػ ٌ
علي.
قلت له» :أقسم ٌ
أشل لن أقعد!« عندها بدأ يصفع دكف توقٌف ٌ
حو أغمي ٌ
حو استعدت كعيي .فأيعيد استجوايب» :هل تعػرفني فػائزة أـ ال « قلػت
علي اظتاء ٌ
صبٌوا ٌ
إرل حػػو أرل إف كنػػت أعرفهػػا «.أحضػػركا الفتػػاة فقلػػت عتػػم
لػػه» :ال ،ال أعرفهػػا ،أحضػػركها ٌ
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ػدخلت هػي قائلػة» :ال
أمامها ٌ
أشل ال أعرفها باسم فائزة بل أعرفها باسػم شتيٌػة أك خدكتػة ،فت ٌ
يا خال زهيٌة ،ليس اشتي شتيٌة كال خدكتة بل اشتي عائشة«.

ػأشل أعطيتهػا مالبػس عسػكريٌة كأخػرل
علي ضربا بينما كانت هي تتٌهم ب ٌ
حينها ا الوا ٌ
أشل ذهبػػت صتنػػازة اظتػػدعو عبػػد اللٌطيػػف .قلػػت عت ػػا ال
للرجػػاؿ كس ػراكيل كج ػوارب .أ ٌهتمت ػ ٌ
ٌ
ػاؿ
ػ
ق
ف
.
ػف
ػ
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ػد
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الشػػرطي» :إذا ذهبػػت إذل اصتنػػازة « أجبتػػه» :ال«.
ٌ
ني
ٌ ٌ
بػدأ يصػفع دكف انقطػاع ح ٌػو دميػت أذنػام .كمنػذ تلػك اضتادثػة أصػبحت ال أشتػع جيٌػػدا.
ػتمر يف ضػػريب كهػػو يصػ ٌػر علػػى أف أع ػ ؼ بشعطػػاء مالبػػس .ككنػػت كلٌمػػا أنكػػرت ىكلًب ػوا
اس ػ ٌ
ً
ب م ٌ بعد ذلػك خلػع اضتجػاب كج ٌػردكشل كلٌيػا مػن مالبسػي ،مثٌ قػاؿ
كضاعفوا تعذييب .فطيل ى
أحدهم» :سأضاجعك!« قلت له» :عار عليػك ،أنػا يف مقػاـ ٌأمػك«،فأجػابٌ » :أمػي ليسػت
امرأة رخيسة ميلكٌ ،أمػي ال تصػعد إذل اصتبػل «.قلػت لػه» :دل أصػعد أبػدا إذل اصتبػل ،رل أخ
يسػػكن يف الطػٌػابا العاشػػر كدل أذهػػب لزيارتػػه منػػذ أحػػد عشػػر سػػنة مضػػت «.مث قػػاؿ رل» :ال
ب ػ ٌد أف تع ػ يف أنػٌػك ذهبػػت إذل اصتبػػل ،كأنػٌػك س ػلٌمت اظتالبػػس ،كأنػٌػك ذهبػػت إذل اصتنػػازة«،
فأجبته» :كيف أع ؼ بأشياء دل أقم فا«.
ػدخلت اظتس ػ ٌػماة ف ػػائزة قائل ػػة» :تكلٌم ػػي خ ػػال زهيٌ ػػة ق ػػورل اضتقيقػ ػػة
كيف ه ػػذل األثن ػػاء ت ػ ٌ
ً
كستتناكلني كيريا من الياؤكرت (اللع الرائب –  «.)Yaourtقلت عتا» :دلى تريدين أف أكػذب
علػػى النػػاس يف سػػبيل اليػػاؤكرت .دل أظتػػس أيػٌػة مالبػػس عسػػكريٌة «.تػػد ٌخل الشػػرطي كطلػػب:
»قورل فقط أنٌك ذهبت إذل اصتنازة «.قلت له» :ليس هذا بصحيح ،دل أذهب«.
فعاكدكا الضرب مػن جديػد ،صػفعات تلػو صػفعات ...دكف توقٌػف .طلػب مػ ٌ أحػدهم
أف أقػػف فقل ػػت ل ػػه أنٌػ ال أس ػػتطيع الوق ػػوؼ كقػػد أص ػػاب دكار .يف الواق ػػع دل أرد الوق ػػوؼ
ػرطي» :اعػ يف أنٌػك أعطيػت اظتالبػس
رجلي قدر اظتستطاع .قػاؿ رل ٌ
إلخفاء عورم جبمع َّ
الش ٌ
كإالٌ سػػن كك عاريػػة كسػػأفعل فيػػك «.عنػػدها تق ػ ٌدـ ؿتػػوم ،كػػاف يريػػد اغتصػػايب فصػػرخت:
ألشل مصابة مبرض!« فسأل » :كما نوع هذا اظترض « قلت لػه» :أنػا
»إنك ال تستطيع ظتسي ٌ
أم ناحي ػػة أن ػػت مريض ػػة « أجب ػػت» :أن ػػا
مريض ػػة كال كت ػػب أف يلمسػ ػ أح ػػد «.س ػػأؿ» :يف ٌ
ىخػ ىذ
الرحم «.قاؿ» :من قاؿ لك هذا « قلػت لػه» :الطٌبيػب طبعػا ،أ ى
مصابة بسرطاف يف عنا ٌ
م ٌ عيٌنة لتحليلها .هذا اظترض تسبٌب يف سقوط شعرم كحاجيب«.
ٌ
عنػػدها أصػػبح عنيفػػا كأكيػػر شراسػػة مػػن ذم قبػػل .فقلػػت لػػه» :حػػافظ علػػى شػػريف ،أنػػت
ػاب كرل إبػػن أكػػو منػػك سػنٌا .أعطػ مالبسػػي كسػػأقوؿ اضتقيقػػة «.ألقػػى فػػا كهػػو يطلػػب
شػ ٌ
أشل ل ػػن أق ػػف كس ػػأرتدم مالبس ػػي كأن ػػا جالس ػػة .ق ػػاؿ رل:
مػ ػ ٌ الوق ػػوؼ الرت ػػدائها ،فقل ػػت ٌ
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»اشتعي ػ جيٌػػدا ،ال ب ػ ٌد أف تع ػ يف ف ػػذل األشػػياء كإالٌ س ػ خذؾ إذل ثكنػػة العس ػػكر كأنس ػػاؾ
ػم رائحتػك أحػد«.
هناؾ .ستصبحني غتهولة اعتوية كسػننكر كجػودؾ كلػن يسػمع بػك أك يش ٌ
أشل أعطيتهػػا مالبػػس كبػػدلتني عسػػكريتني ،أعطيػػتهم لفػػائزة كهػػي
حينئػػذ قلػػت لػػه» :صػػحيح ٌ
الصػػباغة .البػػدلتاف كانتػػا البػ أيػٌػاـ قضػػى
الٌػ طلبػػت مػ ٌ ذلػػك ألخيهػػا حػػو يسػػتعملها يف ٌ
خدمته العسكريٌة«.
كنت أقوؿ يف نفسي األحسن أف أصطنع عتػم سػيناريو عػن الٌػذم أرادكل تفاديػا للطٌاكلػة
الشيفوف) ،أك كضعي يف ثكنة عسكرية .مث طلب م ٌ ارتػداء مالبسػي كسػأل عػن
كاطترقة ( ٌ
مكاف ابن  .فقلت لػه» :ابنػ كانػت موجػودة عنػدكم «.أجػاب» :ال ،أنػا أتكلٌػم عػن ابنتػك
يػػاشتني «.نظػػرت إذل فػػائزة كقلػػت» :ذك ػرت أنػػا ،فلم ػاذا ذكػ ً
ػرت اسػػم ابن ػ « قالػػت» :هيٌػػا،
هيٌػػا ،تكلٌمػػي أيػػن هػػي « قلػػت عتػػم» :منػػذ شػػهر كامػػل دل أر ابن ػ  ،ذهبػػت قبػػل غتيػػئكم«.
سأؿ الشػرطي» :أيػن ذهبػت « فقلػت» :ال أدرم .أنػا ذهبػت إذل زتٌػاـ قرقػور كعنػد رجػوعي
ليتزكجوهػا يف اصتبػل « قلػت» :ال أعػرؼ
دل أجدها «.قاؿ» :أين هي أخذهتا إذل اإلرهابيٌني ٌ
اإلرهاب ،كلست ابنة اصتبػل .ابنػ عمرهػا  21سػنة ،كهػي مريضػة منػذ أف أكقػف أبوهػا .دل
أتوقٌف عن رقيتها «.سأؿ» :من الٌذم كاف يقوـ برقيتها هػل هػم رجػاؿ أـ نسػاء مػن كػاف
ً
متزكجػػة «.قل ػػت» :ال،
يقػػوـ بػػذلك « قلػػت لػػه» :صػػهرها (زكج أختهػػا) «.قػػاؿ» :إذا ،هػػي ٌ
للزكاج ،كلكن دل أكافا بعد«.
طلبت ٌ
كم ػػن جدي ػػد ع ػػادكا إذل ض ػػريب كس ػ ػ ارل ع ػػن مك ػػاف ابن ػ ػ  ،كإض ػػافةن إذل الض ػػرب ك ػػانوا
يشػػتموف كيسػػبوف اهلل تعػػاذل .كػػانوا لتػػاكلوف كػػذلك إرغػػامي علػػى الوقػػوؼ بتهديػػدم أ ٌ ػػم
سيقوموف باالعتػداء علػي كأخػذم إذل اليٌكنػة العسػكرية .قػاؿ رل شػرطي» :قفػي يف اضتػني!«
ٌ
فأجبػػت» :أقسػػم أف ال أقػػف!« ركل ػ بقػ ٌػوة علػػى ِّهػػرم (مػػا زاؿ األدل يالزم ػ حػ ٌػو ا ف)
كأصػػيبت كلي ػ إثرهػػا .سػػأل مػػن جديػػد» :إذا ّهلػػني مكػػاف ابنتػػك « قلػػت» :أقسػػم لػػك
أشل ال أعلم أين هي «.قاؿ» :اذهيب كارتدم مالبسػك «.عنػدما قلػت» :نػاكل إيٌاهػا«،
باللٌه ٌ
رد قائال» :أنا ال أظتس هذل القاذكرات ،خذيها بنفسك ،لن أعطيها إياؾ«.
ٌ
ألشل كنت عاريػة ككػاف أمػامي رجػالف أحػدقتا كػاف يعػذب كا خػر كػاف
رفضت الوقوؼ ٌ
ػت إذل مالبسػػي بصػػعوبة
الراقنػػة .كانػػت فػػائزة كاقفػػة أمػػامي .زحفػ ي
يكتػػب أق ػوارل علػػى ا لػػة ٌ
ؽتزقة ،كرغم ذلك ارتديتها .دل يبا رل سول ارتػداء
كبرية رغم آالمي .كانت مالبسي كلٌها ٌ
حجػػايب الػػذم كػػاف بعيػػدان ،فقلػػت ألحػػدهم» :اعط ػ اضتجػػاب «.رٌد علػػي مػػرة ثانيػػة أنػػه ال
يلمس هذل القاذكرات .زحفت مرة أخرل إذل ثويب كارتديت حجايب.
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كبعػػد ذلػػك أخػػرج مثٌ أعػػادشل إذل اظتكتػػب الػػذم كنػػت فيػػه سػػابقان .قػػاؿ رل أحػػدهم:
»ارت ػػاحي قل ػػيال كف ٌكػ ػرم جي ػػدا يف اظتك ػػاف الٌػػذم توج ػػد في ػػه ابنت ػػك «.كيف اظتكت ػػب ،كم ػػا إف
الش ًر ىسة ،قفي ،هنػا ال مػرض
حو عاد ثالثة منهم قائلني» :ا ضي ،أيٌتها العجوز ى
استلقيت ٌ
ي
ألم مرض ،هيا ا ضػي للطٌاكلػة
س ٌكر كال مرض ضغط كال سرطاف ...هنا ال نعطي اعتبارا ٌ
كاطترقة (الشيفوف)!« قمت فأخذكشل إذل اظتكتب اجملاكر كأحضركا فائزة ال خاطبت مباشرة
نتسػػوؾ
قائلػػة» :اع ػ يف خػػال زهيٌػػة ،اع ػ يف .قػػورل عتػػم عػػن مكػػاف ابنتػػك ،كأعػػدؾ أ ٌ ػػم لػػن ٌ
بسوء«.
كػػاف أحػػد الشػػرطة جالسػػا أمػػامي كدل يتوقٌػػف عػػن صػػفعي ،ككػػاف بيػػدل قلػػم ككرقػػة ككنػػت
ػجله .مػ ٌػرت عػ ٌدة دقػػائا كهػػو يصػػفع دكف توقٌػػف مثٌ صػػرخ قػػائال:
تفوهػػت بشػػيء سػ ٌ
كلٌمػػا ٌ
»أين ابنتك « كنت منهكة القول ،ككنت أقسم له أنٌ تركتهػا يف اظتنػػزؿ كعنػد رجػوعي مػن
زتٌػػاـ قرقػػور دل أجػػدها هنػػاؾ ،كال أعلػػم أيػػن ذهبػػت ،هػػذل هػػي اضتقيقػػة .مث يسػػئلت» :هػػل
فردت فائزة» :آل نعم ،هي رتيلة جدان ،لو أنٌك رأيت شعرها!«
ابنتك رتيلة « ٌ
 .8.4معتقالت عين الحمراء
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف
هذل شهادة من نساء جزائريات ،من منطقة عني اضتمراء يف دائرة برج منايل بوالية
بومرداس ،عذبن من طرؼ قوات األمن .إف ه الء اظت منات يستصرخن يف نن هذل
الرسالة العادل عن كحشية ما لتدث كراء القضباف يف السجوف اصتزائرية .كصلت هذل
الرسالة إذل منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف بتاريخ يوـ  10يونيو  ،2112أم بعد
يومني من إخراج الرسالة من السجن عن طريا أحد الوسطاء .كيف ما يلي نن
الرسالة.

ؿتػػن اصتزائريػػات ،أخ ػوات كزكجػػات غتاهػػدين رفع ػوا السػػالح ضػػد الزمػػرة االنقالبيػػة ،كنٌػا
كالزلنػػا يف سػػجن الغػػدر كالعػػدكاف الػػذم تتواجػػد بػػه عػػدة مئػػات مػػن األخ ػوات اظتسػػلمات
العفيفات ،ذنبنا الوحيد أ ٌف أزكاجنا كإخواننا قالوا اهلل أكو على من طغػى كّ ٌػو كسػاندناهم
ؿتػػن مػػن صػػميم قلوبنػػا .نكتػػب للػرأم العػػاـ العػػاظتي عػػن طريػػا منظمػػتكم اظتػػوقرة ،آملػػني أف
تي ً
سمعوا صوتنا لالنسانية رتعاء ككذا للمتشدقني دقوؽ اظترأة مػن ؽتيلػي النظػاـ االسػتبدادم
أم
يف اصتزائر .إف الطغمة العسكرية يف اصتزائر أعلنت احتفاعتا منذ أياـ فقط بعيػد اظتػرأة ،ك ٌ
نئن ليل ػار حتػت القمػع كالتعػذيب الوحشػي .إف مػا نعانيػه يفػوؽ اطتيػاؿ كال
عيد لنا كؿتن ٌ
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تص ٌدقه العقوؿ كال العيػوف ،كلكػن ال شػيء يسػتبعد علػى أيػدم أبنػاء فرنسػا كعمالئهػا .إننػا
نعيش جحيما كما صونا إال باهلل.
أنػػا اشتػػي عائشػػة كأخػ يف اهلل فاطمػػة الزهػراء زكجتػا غتاهػ ىػدين مػػن منطقػػة عػػني اضتمػراء،
دائ ػػرة ب ػػرج مناي ػػل كالي ػػة ب ػػومرداس ،لق ػػد أيخ ػػذنا إذل مراك ػػز التع ػػذيب فرأين ػػا األه ػػواؿ الػ ػ دل
تشػػاهد إال يف األفػػالـ اطتياليػػة .أدخلونػػا السػػجن يف نػػوفمو  ،2112كنػػا يومئػػذ طالبػػات،
كِّننا يومها أننا ٌأكؿ من أيدخل السجن من بنات اصتزائر اضتػرة .لكننػا فوجئنػا بوجػود مئػات
م ػػن األخػ ػوات – يص ػػرخن ب ػػأعلى أصػ ػواهتن كيس ػػألن اهلل أف ينق ػػذهن م ػػن أبن ػػاء اضتػ ػراـ م ػػن
اضتيوانات اظتف سة – اعتيقلنا منذ عدة سنوات ،إذ يوجد مػن اعػتقلن هنػا أك جػيء فػن مػن
سػػجن آخػػر منػػذ انقػػالب  .2111أيػػن ؿتػػن مػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كأيػػن حقػػوؽ اظت ػرأة كأيػػن
الرزتة ال يتشدؽ فا اظتس كلوف .كأين ؿتن من »اإلسالـ دين الدكلة« ،بل أين العدالة
إ ٌف فرائص ػنا ترتعػػد كلمػػا قتمنػػا أف ؿت ػدثكم عػػن كضػػعنا اضتقيقػػي كاظت ػ دل جػػدا .لقػػد بل ػ
ضربنا يف أعماؽ أعماقنا حو كددنا أننا دل تلدنا أمهاتنػا .إننػا نقػ ب مػن
السيل الزا ،فقد ي
ػترمػػا يف ديننػػا ظت ػا بقيػػت منػػا كاحػػدة علػػى قيػػد اضتيػػاة .لقػػد انتهك ػوا
االنتحػػار كلػػو دل يكػػن ٌ
حرماتنا كلوثوا شرفنا باعتدائهم علينا جنسيا .فلله اظتشتكى كإليه الدعاء أف ينقذنا مػن هػذا
العار .لقد زتلت غتموعة منا من اصتالدين الذين دل يرزتوا ضعفنا ،كمنا من كضػعت زتلهػا
منذ أشػهر كأخريػات يف طريػا الوضػع .ككػاف أحػد اصتالديػن الزنػاة كلمػا قػاـ باالعتػداء علػى
تيمنػا باسػم
كاحدة منا يقوؿ لضحيته» :سػتنجبني رل طفػال عمػا قريػب كسػوؼ أشتيػه رتػاؿ ٌ
صػػديقي رتػػاؿ الػػذم قتلػػه اإلرهػػابيوف« ،كيقصػػد إخواننػػا اجملاهػػدين ،فمػػن هػػم اإلرهػػابيوف يػػا
ترل

+

لق ػػد حلقػ ػوا رؤكس ػػنا كألبس ػػونا لب ػػاس ال ػػدعارة .كك ػػانوا لتض ػػركف أحيانػ ػان بع ػػض الس ػػجناء
كمػػن امتنػػع عػػن ارتكػػاب
كيرغمػػو م علػػى هتػػك أع ػراض أخواتنػػا اظت منػػات اظتعػػتقالت معنػػا ،ى
اصترنتة يميل به كقيتًل يف حينه .كإذا فعلها كزسل بواحدة منا خاب كندـ.
إ ػػم متتػػاركف أحيانػػا الفتيػػات اصتمػػيالت منػػا ؿتػػن األس ػريات فيق ػ ٌدمو ن لقػػادة اصتػػيش
كيلوث ػوا شػػرفهن ،ككي ػريا مػػا ت خػػذ ه ػ الء األخ ػوات بعػػد ذلػػك
كالضػػباط لينتهك ػوا أعراضػػهن ٌ
طتدمة الضباط زيادة عػن إكػراههن علػى ؽتارسػة اضتػراـ .كمػنهن مػن ختتفػي فػال ييعلػم مكا ػا
كختفى جييهن كال يعرؼ أهلهن مصريهن.
أهي حية أـ ميتة ،ككيريا ما تيقتلن ي
لقػػد عشػػنا حػػاالت مػػن الرعػػب كالفػػزع اليػػومي كنػػا نفضػػل فيهػػا اظتػػوت علػػى اضتيػػاة .مػػاذا
تقولوف أيها األحرار إذا بلغكم أف كاحدة مػن أخػواتكم أك زكجػاتكم قػد اغتيصػبت مػن قبػل
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ستسػػني غترمػػا نعػػم ستسػػني رج ػالن! مػػاذا تقولػػوف أيهػػا اظتسػػلموف يف مشػػرقنا كمغربنػػا للػػذين
يستعملوف مكوات الصوت داخل قاعات التعذيب إلشتاع باقي اظتعتقالت أصوات النسػاء
أم نػػوـ
أثنػػاء عمليػػة االغتصػػاب ،يف أكقػػات متقطعػػة ،خاصػػة يف أكقػػات النػػوـ كالصػػالة ك ٌ
كؿتػػن نقػ ب مػػن فقػػداف عقولنػػا يف أكقػػات الصػػالة كأيػػة صػػالة يػػا رب اغفػػر لنػػا كارزتنػػا،
توفنا خريان لنا يا ربنا ،إننا كصلنا إذل مرحلة نفضل فيها االنتحار على االنتظار.

إ ا من أبشع اصترائم الوحشػية الػ تيرتكػب دقنػا يف معركػة ال ناقػة لنػا فيهػا كال رتػل إال
أنن ػا قلنػػا احكمونػػا باإلسػػالـ .هػػذل شػػهادتنا لألح ػرار يف العػػادل .هػػذل شػػهادتنا غػػدا للدكلػػة
اإلسالمية ال نتعذب من أجلها كما عيذبت شتية كبالؿ من قبلنا يف صدر اإلسالـ ،كهػي
أيضا شهادتنا ال سندرل فا غدا أماـ اهلل يوـ يقوـ األشهاد.
لسػػنا نػػدرم هػػل تصػػل رسػػالتنا هػػذل إذل أيػ واد أمينػػة لكػػي يسػػمع العػػادل أكجاعنػػا كآالمنػػا.
ذلك أملنا كرجاؤنػا ،فػشف اكتشػف أمػر الرسػالة قيتًلنػا كذاؾ أشتػى مبتغانػا ،كهلل األمػر مػن قبػل
كمن بعد.

ق ػػاؿ تع ػػاذل»:أفحس ػػبتم أفت ػػا خلقن ػػاكم عبي ػػا كأنك ػػم إلين ػػا ال ترجع ػػوف« ،كق ػػاؿ س ػػبحانه
كتع ػػاذل»:إ ٌف فرع ػػوف ع ػػال يف األرض كجع ػػل أهله ػػا ش ػػيعا يستض ػػعف طائف ػػة م ػػنهم ،ييػ ػذبٌح
أبناءهم كيستحي نساءهم ،إنه كاف من اظتفسدين .كنريػد أف فتػن علػى الػذين استضػعفوا يف
م فرع ػ ػػوف كهام ػ ػػاف
األرض كؾتعلهػ ػػم أئم ػ ػػة كؾتعله ػ ػػم ال ػ ػوارثني ،كفتك ػ ػػن عت ػ ػػم يف األرض كنيػ ػ ًر ى
كجنودقتا منهم ما كانوا لتذركف«.

 .5وشهد شاهد من أهلها
ضم هذا اصتزء شهادات ألعضاء سابقني من الشرطة كمن اظتخابرات كمػن اصتػيش يصػفوف
يٌ
من الداخل كيف كاف ينتارس كيينظٌم التعذيب من طرؼ قواهتم .كما لتتوم على شهادات
حوؿ تعذيب أعضاء من قوات األمن من طرؼ أصدقائهم.
 .1.5المفتّش عبد السالم

اظتص ػػدر :ركب ػػرت فيس ػػك (' ،)Robert Fiskك ػػابوس التع ػػذيب يرت ػػاد ش ػػاهدا يف اظتنف ػػى'،
اإلندبندانت ( )The Independentبلندف 2 ،نوفمو .2118
الرئيسي
السالـ ،التٌابع ظتركز ٌقوات األمن ٌ
طواؿ أربع سنوات شاهد اظتفتٌش عبد ٌ
باصتزائر العاصمة ،إعداـ ع ٌدة أشخاص بأيدم زمالئه .رأل معتقلني يتأظتوف أشد
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التعذيب كالضحايا
ا الـ عند اقتالع أِّافرهم أثناء التعذيب .بعضهم يخنقوا باطترقة اظتبلٌلة باضتمض.
السالـ لركبرت فيسك أنٌه ػتظو ٌظ جدان إذ ٌفر من بطش قوات األمن ال ٌ
يقوؿ عبد ٌ
كاف ينتمي إليها ،كهو يعيش حاليان يف اظتنفى يف بريطانيا.

الشػرياتوف يف حػ ٌػي بالقريفيػػا ()Belgravia
ػرطي كهػػو يف مػػدخل فنػػدؽ ٌ
تظهػػر عليػػه مالمػػح شػ ٌ
اظتفزعػة كالدمويػة
قصػته ٌ
هتجميان .كاف لتكي ٌ
بوسط لندف ،طويل القامة ،ش ٌكاؾ كقد يصبح ٌ
كشرطي ،فيكتب قػرارل ميػل مػا كػاف يفعلػه ظتػا كػاف مسػ كال
بتجرد ككأنٌه ما زاؿ يتابع مهامه
ٌ
ٌ
ٌ
على عتاد األمن يف ال ٌدار البيضاء ،بالقرب من اظتطار ال ٌدكرل باصتزائر العاصمة.

+

السالـ بػاألمن سػنة  .2172يقػوؿ» :كنػت أرغػب يف كِّيفػة ػت مػة ،كنػت
التحا عبد ٌ
ػرم .بػدأت األشػياء
أريد خدمة الشعب «.لكن كقػع لػه ميػل مػا كقػع لزمالئػه يف األمػن اصتزائ ٌ
تتػػدهور سػػنة  2177عنػػدما قمػػع اصتػػيش اظتظػػاهرات الشػػعبية مػػن أجػػل الدنتوقراطيػػة كعنػػد
السػػالـ مػػع اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ
تعػ ٌػرض مراكػػز الشػػرطة للهجمػػات .دل يتعػػاطف عبػػد ٌ
أبدان .كعندما ألغت اضتكومػة اظتدعومػة مػن طػرؼ اصتػيش انتخابػات  – 2112الػ فػاز فػا
السالـ يقطن د ٌػي القبٌػة الفقػري ،لكنٌػه اضػطٌر ظتغادرتػه كاظتكػوث يف
هذا اضتزب – كاف عبد ٌ
مركز الشرطة عندما بدأت الشرطة تيستهدؼ من طرؼ اإلسالميني.
قػػاؿ عبػػد السػػالـ كهػػو ير ً
تشػف القهػػوة داخػػل الفنػػدؽ» :كنٌػػا يف رعػػب ،زمالئػػي يقتلػػوف
ٌ
يوميػػا ،حػػو أصػػبحنا ال نػػدرم مػػا نفعلػػه ،فبػػدأنا نتنػػاكؿ اظتخػ ٌدرات (اضتشػػيش) داخػػل مراكػػز
الشػػرطة .كػػاف كػػل الشػػرطيني يفعلػػوف ذلػػك قصػػد هتدئػػة أعصػػافم .ككنػػا نأخػػذ عػ ٌدة أقػراص
كلٌما قمنػا بعمليػات ليليٌػة .كنػت آنػذاؾ سػائقا ،فكػاف زمالئػي يقومػوف بػشطالؽ النٌػار علػى
تحرؾ بسبب اطتوؼ الذم كاف يرتافم«.
كل ما ي ٌ
ٌ
»عن ػػدما كان ػػت تص ػػلنا معلوم ػػات ؼتابراتي ػػة ،ك ػػاف الق ػػادة يأمركنن ػػا بالػ ػ ٌذهاب إذل اظتك ػػاف
قػػائلني" :ال تػػأتوا بأحيػػاء ،اقتل ػوا!" حػػدث هػػذا ط ػواؿ سػػنة  .2111كػػاف زمالئ ػي حينه ػػا
يقتلػػوف إسػػالميٌني مزعػػومني يف الش ػوارع بػػدكف رزتػػة كال شػػفقة .كنػػا نن ٌف ػذ هػػذل العمليػػات
مرات يف األسبوع«.
مرتني أك ثالث ٌ
ٌ
ً
السػػالـ مػػع زمالئػػه إذل قريػػة سػػيدم موسػػى
كيف شػػهر مػػارس  2112أيرسػل اظتفػػتٌش عبػػد ٌ
السػػاعة اطتامس ػػة
خػػارج اصتزائػػر العاصػػمة ،اظتعركفػػة بوالئهػػا لالسػػالميني .ك ػػاف ذل ػػك عل ػى ٌ
طوقنػا القريػة
السػالـ» :كنػا ٌ
متكونػة مػن شػرطة كدرؾٌ .
نشػكل ق ٌػوة كبػرية ٌ
صباحا .يقػوؿ عبػد ٌ
طوقنػػا
كبػػدأ تبػػادؿ إطػػالؽ النٌػػار مػػن كػ ٌػل ٌ
االّاهػػات ،مػػن طرفنػػا كمػػن طػػرؼ اإلسػػالميٌنيٌ .
اقتحمٍتػػه فرقػػة اعتجػػوـ .هػػذل الفرقػػة هػػي ال ػ قامػػت بالتقتيػػل ،كعنػػد طلػػوع
اظتكػػاف كعنػػدها ى
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فحمتػػه
بالرصػػاص كمنهػػا مػػن ٌ
الشػػمس قػػاموا بػػشخراج مػػا يق ػارب  10جيػػة ،منهػػا مػػن قيتػػل ٌ
قاذفػات القنابػل .كػػاف مػن بيػنهم ثػػالث نسػاء ككانػػت خسػائرنا مقتػل ثالثػػة عناصػر كستسػػة
عشر جرلتا«.
لػػذلك أصػػبحت فيمػػا بعػػد قريػػة سػػيدم موسػػى مكػػاف ذبػػح رتػػاعي ،راح ضػػحيٌته نسػػاء
كأطفاؿ أبادهم رجاؿ ا ٌدعت اضتكومة أ ٌ ػم ينتمػوف إذل اصتماعػة اإلسػالمية اظتسػلٌحة .يتػذ ٌكر
السػػالـ قريػػة بػػن زرقػػة جيػػدان فيقػػوؿ» :ذهبنػػا إذل تلػػك القريػػة سػػنة  2112بعػػد كصػػوؿ
عبػػد ٌ
خػػو كجػػود اإلسػػالمي اظتشػػهور مليػػاشل منصػػورم – الٌػػذم قيتػػل فيمػػا بعػػد مػػن طػػرؼ قػ ٌػوات
طوقنػػا من ػزالن ذا طػػابقني ،كقػػذفنا داخلػػه
األمػػن – هػػو كعائلتػػه يف اظتكػػاف .دل ؾتػػدهم كلكػػن ٌ
صػػوت باالستسػػالـ لكػػن دل
الغػػازات اظتسػػيلة لل ػ ٌدموع .أمرنػػا اظتوجػػودين فيػػه بواسػػطة مكػ ٌػو ٌ
رد .عندها قمنا بشطالؽ النٌػار باسػتعماؿ قاذفػات مػن نػوع  .RPG9كعنػد انتهػاء
أم ٌ
نسمع ٌ
تبني لنا أنٌه كػاف يف اظتنػػزؿ ثالثػة أطفػاؿ ،كامػرأتني كرجػل كاحػد ،كانػت جيػيهم كلٌهػا
العمليٌة ٌ
مفحمة«.
ٌ
إف الك ػوابيس ال ػ مػػا ت ػزاؿ ت ػ رؽ عبػػد السػػالـ تػػدكر حػػوؿ ذكريػػات االسػػتنطاؽ اظتػػنظٌم
كالوحش ٌػي للمقبػوض علػػيهم ،كذلػك علػػى الػرغم مػن زعمػػه أنػه دل يسػػاهم يف التعػذيب قػػط.
يصػ ػبتوف
»ك ػػانوا ييرغم ػػوف اظتعتىقل ػػني عل ػػى ش ػػرب اضتػ ػامض أك ي ػػدفعوف خرق ػػة يف أفػ ػواههم مث ي
اضتامض فيها .كاف اصتالٌدكف تابعني للشرطة القضائيٌة ،ككانوا يقوموف فذل األعماؿ داخػل
السػيٌارات قريػب مػن مركػز أمػن الػدائرة .أعػرؼ أشتػاءهم .أحػدهم يس ٌػمى
مستودع إلصػالح ٌ
بوس ػػعد م ػػات فيم ػػا بع ػػد .ك ػػانوا أيض ػػا يقوم ػػوف بنت ػػف ضتػ ػى اظتعت ىقل ػػني كقل ػػع أِّ ػػافرهم م ػػن
أصػػابعهم .ككػػانوا أحيانػان ييرغمػػوف اظتسػػاجني علػػى الوقػػوؼ أمػػاـ الطػػاكالت ككضػػع يخصػػاهم
فوؽ الطاكلة مث يضػربوف يخصػاهم .زيػادة علػى ذلػك كػانوا يقعػدك م علػى زجاجػات فارغػة.
ك ػ ٌػل ه ػػذا لت ػػدث كاالس ػػتنطاؽ متواص ػػل :م ػػن ك ػػاف مع ػػك م ػػن ه ػػم أص ػػحابك أي ػػن ه ػػي
ال ٌذخرية ما هي ؼتطٌطاتكم «
»بعض اظت َّ
فضل اظتػوت؛ بعضػهم مػات حتػت
عذبني أعطوا معلومات كلكن البعض ا خر ٌ
التعػػذيب باظتػػاء .كػػانوا يأخػػذكف الػػذين قػ ٌػرركا إعػػدامهم بػػال ػتاكمػػة إذل خػػارج اظتدينػػة حيػػث
ييطلا سراحهم مث ييأمركف باالنصراؼ كبعدها يقػوـ اظتعػذبوف بر ٌشػهم بالرصػاص مػن اطتلػف.
مث تينقل جييهم إذل مستودع حفظ اصتيث ،كدل تكن تسلٌم لعػائالهتم بػل كانػت تػيدفن بصػفة
سرية«.
ٌ
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السػػالـ مس ػ كال عل ػػى عتػػاد الشػػرطة التٌابعػػة ظتدين ػػة
إضػػافة إذل عملػػه كسػػائا ك ػػاف عبػػد ٌ
اصتزائػػر .كػػاف يسػػتلم اظتع ػ ٌدات مػػن إيطاليػػا ،كأظتانيػػا ،كفرنسػػا كالواليػػات اظتتٌحػػدة األمريكيٌػػة،
بتجرد ككأنه ال يعي عواقب تصرلته .هذل هي البلداف الٌ تدعم ٌقوات األمن اصتزائريٌػة
قاعتا ٌ
اظتعركفة ا ف بوحشيٌتها.

السػػالـ» :اسػػتلمنا مػػن إيطاليػػا مالبػػس عسػػكريٌة كذخػػرية منهػػا بنػػادؽ ذات
يقػػوؿ عبػػد ٌ
ػخات كمس ٌدس ػ ػػات  1مليم ػ ػ ػ م ػ ػػن ن ػ ػػوع برييط ػ ػ ػا ( )Berettaذات  22طلق ػ ػػة .كػ ػ ػػاف
مض ػ ػ ٌ
اإليطاليوف قد زكدكنا مبسدسات  8مليم عند بداية العنف .كمن أمريكا اسػتلمنا الغػازات
الرصاص كمالبس الشرطة اظتعركفة باسم النٌينجا مع
اظتسيلة لل ٌدموع ،كال ى
ص ٍدريات الواقية من ٌ
السػػيارات ،مػػع العلػػم أننػػا شػػرعنا يف بدايػػة  2111يف
أقنعتهػػا .كمػػن أظتانيػػا كفرنسػػا اسػػتلمنا ٌ
إرساؿ رجاؿ الشرطة إذل فرنسا للتى ىد ترب«.
السػالـ تػرؾ اصتزائػر منػذ سػنتني خوفػا أف يغتالػه زمػالؤل فيقػوؿ» :بػدأت تػراكدشل
ٌقرر عبد ٌ
السػػلطات ،أل ٌ ػػم دل
شػػكوؾ مػػن أ ٌف جػ ٌػل عناصػػر الشػػرطة الٌػػذين مػػاتوا قػػد قتل ػوا مػػن طػػرؼ ٌ
يتعػػاكنوا مػػع اضتكومػػة مبػػا فيػػه الكفايػػة ،أك أل ٌ ػػم كػػانوا مػػن اظتشػػكوؾ فػػيهم لتعػػاطفهم مػػع
اظتعارضة«.
»العديد من زمالئي قيتلوا يف مكػاف إقػامتهم .أحيانػان كنػا نطػارد قتلػة فنػراهم يػدخلوف إذل
الراديػو كنسػأله
ثكنات غالبا يف ناحية بن عكنػوف .عنػدما كنٌػا ـتػو القائػد عػن طريػا جهػاز ٌ
مهمتكم قد انتهت!"«
ماذا كتب أف نفعل كاف كتيبنا قائال" :عليكم أف ت كوا اظتنطقة .إ ٌف ٌ
 .2.5الشرطية دليلة
اظتصدر :ركبرت فيسك (' ،)Robert Fiskشاهدة من اطتط األمػامي للشػرطة' ،اإلندبنػدانت
بلندف ( 80 ،)The Independentأكتوبر .2118
دليلة هي الشرطية اصتزائرية األكذل ال فرت من بالدها كتكلمت عن التعذيب
كاالغتياالت ال شهدهتا على أيدم اظتخابرات اصتزائرية .إ ا تقن لنا من شقة
بضواحي لندف كيف أيجوت على إمضاء شهادات كفاة مزكرة ظتساجني رأهتم نتوتوف
حتت التعذيب.

تعػػودت دليلػػة علػػى رؤيػػة الػػدـ كعنػػدما تصػػف اظتسػػاجني الػػذين خلعػػت مػػنهم ثيػػافم ليبق ػوا
نصف عراة ى مرأب مبقر شرطة كافينياؾ ( )Cavaignacفش ا تفعل ذلك بتجرد غريب.

مرعػب:

+

إرل بػاع اؼ
كبعد استماعي لشهادهتا عن الوحشية كاظتوت م ٌدة ساعة توجهت ٌ
»أنػػا ا ف أعػػا ىجل عنػػد طبيػػب نفسػاشل ،ألن ػ أرل أحالمػػا مرعبػػة «.مث تابعػػت قائلػػة» :شػػغفي
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الكبػري ا ف هػو الػذهاب لرؤيػة أفػالـ الرعػب .هػذا هػو الشػيء الوحيػد الػذم أهػتم بػه .أريػد
رؤية الدـ«.
هػػذل مالحظ ػة غريبػػة تتف ػػول فػػا ام ػرأة رتيلػػة يف سػػن اليالثػػني بشػػعرها األس ػػود الكيي ػػف
اظتربوط ى حزمة ،كهي تدحرج طفال لصديقة جزائريػة عتػا علػى ركبتيهػا .كػاف بشمكػاف دليلػة
أف تكػػوف عضػػوان يف مقػػر أيػة شػػرطة ػتليػػة .لقػػد كانػػت كػػذلك عنػػدما بػػدأت مهنتهػػا يف مقػػر
الشرطة الواقع بشارع العقيد عمريكش ى سنة .2172
كقالػػت دليلػػة» :كنػػت أحػػب عملػػي كالزلػػت أحػػب العمػػل الػػذم بدأتػػه .عييٌنػػت يف قسػػم
اظتخابرات كشرطية متحرية بالفرع اطتاص ،لقد كانت أمني منػذ كػاف عمػرم  21سػنة هػي
أف أصبح شرطية طتدمة شعيب«.
تلق ػػت دليل ػػة ت ػػدريبا ظت ػػدة تس ػػعة أشػ ػػهر باظتدرس ػػة العلي ػػا للش ػػرطة بش ػػاطوناؼ بػ ػػاصتزائر
متحريػة كانػت حتػب اللٌعػب
العاصمة .كقد كاف أبوها شرطيا أيضان .كجبانب عملها كشرطية َّ
يف الفرؽ الرياضية التابعة للشرطة.
بدأت األمػور تسػوء بالنسػبة عتػا خػالؿ مظػاهرات أكتػوبر  2177اظتناديػة بالدنتوقراطيػة،
مث ازدادت سػػوءا مػػن جديػػد عنػػدما ألغػػت اضتكومػػة اظتدعومػػة مػػن طػػرؼ اصتػػيش االنتخابػػات
الوطنية ،ال كاف من اظت كد أف يفوز فا اإلسالميوف .كى  21فوايػر  2111قيتػل سػتة مػن
رجػػاؿ الشػػرطة ى اصتزائػػر العاصػػمة .ككانػػت دليلػػة تعػػرؼ اثنػػني مػػنهم ،إليػػاس كمػراد ،كالقتػػا
حي القصبة.
قتال يف ٌ
ً
ت إذل ؼتفػػر شػػرطة كافينيػػاؾ القريػػب مػػن الويػد اظتركػػزم ،ككنػػت أكػػرل مػػا كػػاف كتػػرل
»نيقلػ ي
هناؾ كما كاف يقوـ به رجاؿ الشرطة«.
»ك ػػانوا يع ػػذبوف الن ػػاس ،لق ػػد رأي ػػت ذل ػػك بعي ػ  .ش ػػاهدت ش ػػبابا أبري ػػاء يعػ ػ َّذبوف مي ػػل
اضتيوانات الوية .نعم لقد رأيت بأعي جلسات التعذيب .كماذا كاف باستطاع فعله «
أم شػيء،
»كانوا يغتالوف الناس علػى السػاعة اضتاديػة عشػر لػيال ،أنػاس أبريػاء دل يفعلػوا ٌ
جملػػرد كشػػاية مػػن أشػػخاص دل تكػػن عتػػم فػػم عالقػػة طيبػػة .يكفػػي أف يقػػاؿ عػػن شػػخن أنػػه
"إرهايب" كي ييعدـ«.
تتحػػدث دليلػػة عػػن التعػػذيب ككأ ػػا آلػػة ذاتيػػة اضتركػػة بصػػوت رتيػػب .قالػػت بأ ػػا رأت
خػػالؿ ف ػ ة تسػػعة أشػػهر علػػى األقػػل  2000شػػخن عي ػذبوا ،أم مبعػػدؿ  21شخصػػا يف
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اليوـ الواحد .يبدأ رجاؿ الشرطة اظتستجوبوف عملهم على الساعة العاشرة صػباحا إذل غايػة
الساعة اضتادية عشر ليالن بالتناكب.
»كانوا يربطوف األشخاص إذل سلٌم بواسطة حبػل .مث ي كػو م ليهػوكا علػى األرض علػى
كجػوههم .ككػػاف هػ الء السػػجناء دائمػػا غتػػردين مػػن قي ٍمصػا م كأحيانػػا عػراة .ككػػاف اصتػػالدكف
يضعوف خرقػا مػن قمػاش علػى كجػوههم مث يضػخوف اظتػاء اضتػامض يف بطػوف اظتع َّػذبني .كمػا
كانوا يدخلوف أنبوبا متصال دنفية يف حلا اظتساجني مث يفتحوف اضتنفيػة حػو تنػتفخ بطػوف
اظتعذبني إذل أقصى األحجاـ«.
»عنػػدما أتػػذكر ذلػػك أتصػػور مػػدل األدل الػػذم ينتػػاب الػػنفس عنػػد رؤيػػة إنسػػاف يف هػػذل
اضتالة .إنه من األفضل قتلهم بدؿ رؤيتهم َّ
يعذبوف فذل الطريقة«.
كانت دليلة تبكي كهي تصف ما شػاهدته» .كػاف اصتػالٌدكف يقولػوف":ال بػد أف تعػ ؼ
بأن ػػك قتل ػػت فالن ػػا كفالن ػػا!" مث كت ػػوكف اظتس ػػاجني عل ػػى إمض ػػاء اع اف ػػات كه ػػم معص ػػويب
األعني ،كدل يكن عتم اضتا يف قراءة الوثيقة ال أيجوكا على اإلمضاء عليها«.
»مػػن اظتسػػاجني مػػن كػػاف يبكػػي كيقػػوؿ" :دل أفعػػل شػػيئا كرل اضتػػا أف يكػػوف رل طبيػػب
كػتػ وػاـ ".ككػػانوا كلمػػا نطقػوا بػػذلك لي ًكمػوا علػػى أفػواههم .كػػاف أغلبيػػة اظتػػوتى حتػػت التعػػذيب
ضحايا االختناؽ باظتاء؛ كانت بطػو م منتفخػة جػدا مػن اظتػاء .كأحيانػا أثنػاء هػذا التعػذيب
ييدخل اصتالٌدكف مقبض اظتكنسة يف دبر اظتسجوف«.
»مػػن اظتسػػاجني مػػن كانػػت لػػه ضتيػػة كمػػنهم مػػن دل تكػػن لػػه ضتيػػة ،غػػري أ ػػم كػػانوا كلهػػم
ينتموف إذل الطبقة الفقرية من الشعب .قادة رجاؿ الشرطة هم الذين كانوا يصدركف األكامر
بالتعذيب .أعتقد أ ٌف هذل األكامر كانت تأم عػن طريػا اعتػاتف ،لكػنهم دل يسػتعملوا كلمػة
التع ػػذيب عالني ػػة ب ػػل ك ػػانوا يش ػػريكف إلي ػػه ب ػػالتلميح" :أقض ػػولو أص ػػالحو" (يعػ ػ أقضػ ػوا ل ػػه
صػػالحه أم قوم ػوا ْدمتػػه) .كػػاف اظتسػػاجني يصػػرخوف كيبك ػػوف ،كك ػػانوا يقول ػػوف بأص ػوات
عاليػػة" :كاهلل دل أفعػػل شػػيئا!" أك "أك لسػػنا رتيعػػا سػواء .ؿتػػن مسػػلموف مػػيلكم!" لقػػد صػػرخ
اظتساجني كيريا كبكوا كيريا«.
بالس ػلٌم«.

+

مػػن اظتسػػاجني مػػن ا ػػار كمػػات حتػػت التعػػذيب» .رأيػػت رجلػػني ماتػػا هكػػذا
أض ػػافت دليل ػػة» :بقي ػػت اصتيت ػػاف معلقت ػػاف عل ػػى السػ ػلٌم .كانػ ػت الض ػػحيتاف ميتت ػػني .كق ػػاؿ
اصت ػػالد" :خ ػػذكهم إذل اظتستش ػػفى كص ػ ٌػرحوا بأ م ػػا مات ػػا يف معرك ػػة!" ك ػػذلك فعلػ ػوا بال ػػذين
أعػػدموا بػػال ػتاكمػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػرة لػػيال؛ كانػػت االغتيػػاالت ّػػرم بعػػد موعػػد
حضر التجوؿ عندما ال ييسمح إالٌ للشرطة كرجاؿ الدرؾ بالتنقل على مي السيارات«.
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»كػػاف عل ػ ٌي أف أمػػأل شػػهادات الوفػػاة لكػػي ييسػػمح بأخػػذ اصتي ػث مػػن اظتستشػػفى .ككػػاف
اصتو حارا آنذاؾ«.
عل ٌي أف أيمضي بأ ٌف اصتية يكجدت يف الغابة يف حالة تعفن؛ كاف ٌ
تقػػوؿ دليلػػة بأ ػػا حاكلػػت أف حتػػتج أمػػاـ ضػػابط سػ وػاـ يعػػرؼ باسػػم زتيػػد .قلػػت لػػه» :ال
كتػػوز أف نفعػػل هػػذل األشػػياء ألننػػا كلنػػا مسػػلموف ،ال بػػد علػػى األقػػل مػػن بينػػة ضػػد ه ػ الء
األشػ ػػخاص قبػ ػػل أف ييعػ ػػدموا «.قػ ػػاؿ رل» :يػ ػػا ابن ػ ػ أنػ ػػت غػ ػػري صػ ػػاضتة لعمػ ػػل الشػ ػػرطة .إذا
شككت يف شخن فعليك أف تقتليه .فبقتل الناس نتكنك اضتصوؿ على ترقيات«.
ككانت حصن التعذيب تدكر يف مرأب بالطابا األسفل ظتقر الشرطة بكافينياؾ.
م شػػرطي يضػػرب اظتسػػاجني بػػأستن رشاشػ ٍة (كالشػػنكوؼ) .كنتيجػػة التعػػذيب
»كػػاف أ ٌ
أصيب الكيري من اظتساجني باصتنوف .كاف كل شخن لتضر إذل كافينياؾ يعػذب ،كحػوارل
 % 80من الشرطة شاهدكا التعذيب كشاركوا فيه«.
»رغ ػػم أ ٌف التع ػػذيب ك ػػاف م ػػن اختص ػػاص الش ػػرطة القض ػػائية إالٌ أ ٌف ا خ ػرين ش ػػاركوا في ػػه
أيضػ ػان .كك ػػاف حػ ػوارل  10أك  80س ػػجينا يلت ىشػ ػركف يف زنزان ػػة ،مث يلت ػػالوف كاح ػػدا كاح ػػدا إذل
السلٌم كييضربوف على ضلوعهم كل الوقت .ما حدث كاف كحشيان!«
أم
»كيف الزنزانػػات كػػاف السػػجني ييعطػػى قطعػػة خبػػز فقػػط كػػل يػػومني .كدل يكػػن هنػػاؾ ٌ
دكاء .حسب القانوف فش ٌف كل معتقل له اضتا يف رؤية طبيب ،كلكػن اظتسػاجني كػانوا ييرىمػوف
يف زنزاناهتم كهم يسبحوف يف دمائهم«.
كحسػػب دليلػػة فػػش ٌف النسػػاء اظتعػػتقالت كػ ٌػن ي خػػذف للتعػػذيب إذل قسػػم خػػاص تػػابع ظتركػػز
الشػػرطة بشػػاطوناؼ يسػػمى باظتنظمػػة الوطنيػػة للقضػػاء علػػى اللصوصػػية ،كدتنػػع شػػرطة األمػػن
أم شػػخن ال لتمػػل رخصػػة اظتػػركر» .ال
العسػػكرم اصتزائػػرم دخػػوؿ هػػذا اظتكػػاف مػػن طػػرؼ ٌ
يػػدخل ه ػػذا اظتك ػػاف إال ىم ػػن كػػاف ض ػػابطان رفي ػػع الرتب ػػة نظ ػرا للطريق ػػة ال ػ كان ػػت تعام ػػل ف ػػا
النساء «.أضافت دليلة» :يتم التقتيل أيضان يف هذا اظتكاف ،كلك ال أعلم أكير من هذا«.

إ ٌف مأسػػاة دليلػػة مأسػػاة شخصػػية أيضػػا .تقػػوؿ دليلػػة» :ال أسػػتطيع النػػوـ يف الظ ػالـ ألشل
أخاؼ .هذا لػيس ذنػيب أل ٌف خطيػيب قيتًػل يف شػهر رمضػاف سػنة  .2118األشػخاص الػذين
اغتالول كانوا يرتدكف لباس الشرطة ،كقتلول ألنه كاف شرطيا ،إ م يقتلوف بدكف سبب«.
عندما سألتيها» :من ه الء « فأجابت» :هذا هو الس اؿ

++

الصعب!«

»صديق نصرية كانت عتػا شػقة ت جرهػا لشػرطية تسػمى زتيػدة فجاءهتػا رسػالة هتديػد –
علػػى مػػا يبػػدك مػػن إسػػالميني مس ػلَّحني – تقػػوؿ" :إذا كفٌػ ً
رت اضتمايػػة للشػػرطة سػػتموتني".
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كأعطوهػػا مهلػػة شػػهر إلخ ػراج زتيػػدة .كيف  21يوليػػو  2112قيتلػػت اظترأتػػاف داخ ػػل س ػػيارة
نصرية يف حي غريدم بالعاصمة«.
ٌ

ك لكن التعذيب هو الذم هدـ حياة دليلة ككاف السبب يف ا يارها.
تقوؿ دليلة» :كانت هناؾ غتموعة مػن األشػخاص اظتسػنني يع َّػذبوف .دل أطػا رؤيػة ذلػك
اظتنظػػر كخاصػػة منظػػر رجػػل يبل ػ  22سػػنة مػػن العمػػر ،كانػػت ذراعػػه متعفنػػة .لقػػد أصػػيب
حتمػل ذلػك فػذهبت لشػراء بعػض
بالغنغرينا ،ككانت خترج منه رائحة كريهة جدا .دل أستطع ٌ
البنيسلني ككضعتها على جراح ذراعه ِّانة أ ٌف ذلك سيساعدل«.
»كاف يوجد يف نفس الزنزانة ستة أشخاص آخرين عيذبوا ككانت رائحة اظتوت تفػوح مػن
كمتفػػي أمػػرم .كمػػا
ػت منػػه أف ال يقػػوؿ شػػيئا ي
تلػػك الزنزانػػة .كلكػػن شػػرطيا آخػػر رآشل فطلبػ ي
ترل ،ليس لك اضتا يف الكالـ مػع اظتسػجونني ،لػك اضتػا فقػط أف تضػرفم كتعػذفم .لكػن
ذل ػك الشػػرطي حػ ٌػرر تقري ػرا إذل احملػػافظ الػػذم اسػػتدعاشل كقػػاؿ رل بػػأ ٌف قضػػي سػػتيحاؿ إذل
احملػافظ الػوط  .قػاؿ رل" :رمبػا سػتذهبني إذل السػجن ألنػك سػاعدت إرهػابيني ".أمػا الرجػػل
الذم ساعدته فلقد أيفرج عنه فيما بعد ؽتا يدؿ على أنه كاف بريئا«.
كيف نفػػس الوقػػت كانػػت دليلػػة هػػدفا إلسػػالميني مس ػلَّحني .لقػػد ذهػػب أربعػػة مػػنهم إذل
منػزؿ أمها على مي سيارة غولف ( )Golfطالبني منها تسليم مسدسها كأمهلوها مدة 22
يوما.
كعنػػدما طلبػػت دليلػػة زتايػػة الشػػرطة قيػػل عتػػا » :يكلينػػا يف نفػػس الوضػػعية «.فاضػػطرت إذل
النوـ يف مركز الشرطة ليال ،مث قررت اظتغادرة ،ففي إحػدل الليػارل خرجػت مػن بيتهػا كركبػت
ػارة مػػن ق ػوات األمػػن
سػػفينة متوجهػػة إذل أكركبػػا ،بعػػدما دفعػػت رشػػوة لييسػػمح عتػػا بػػذلك ،فػ ٌ
اصتزائرية كمن اليوار اإلسالميني على ح ٌد سواء.
 .3.5الضابط أونجال
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.222 .
اشتي عبد الرزتاف أكؾتال .أنا ضابط سابا يف الشرطة .حررت هذل الشهادة يوـ  1سػبتمو
 2112من سجن اضتراش.
ت كِّيفػػة األمػػن الػػوط يف شػػهر سػػبتمو  ،2178بعػػد تػ ٌػربن يف اظتدرسػػة العليػػا
دخل ػ ي
للشرطة كاظتعهد الوط للمالية بالقليعة .عيينت ضابطا للشرطة ،كمحقا ػتاسب.
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عيينت يف البداية يف أمػن كاليػة البليػدة مث يف اظتدرسػة العليػا للشػرطة كمقتصػد .كيف شػهر
أبريل  ،2118مت حتويلي إذل أمن دائرة العفركف كبالضبط إذل الفرع القضائي ،حتت إشراؼ
السيد نصر الدين داسي الذم ارتقى إذل منصب رئيس أمن الدائرة.
كيف م ػ ػػارس  ،2112أم ػ ػػرشل داس ػ ػػي ،ال ػ ػػذم ك ػ ػػاف مف ػ ػ ٌػوض ش ػ ػػرطة آن ػ ػػذاؾ ،ب ػ ػػأف أق ػ ػػوـ
باعتقػػاالت يف كسػػط سػػكاف العفػػركف كذلػػك بالتعػػاكف مػػع زمالئػػي .أمرن ػا كػػذلك أف نقػػيم
مكػػامن ،الشػػيء الػػذم رفضػػته رفضػػا قاطعػػا ،حيػػث كػػاف ال نتكنػ أف اعتقػػل شػػبابا بطريقػػة
حتصلت عليها يف 2
عشوائية فما بالك أف أقوـ بقتل بعضهم .فطلبت عطل السنوية ال
ي
ػت إذل اظتغ ػػرب ،كبالتحدي ػػد إذل ال ػػدار البيض ػػاء أي ػػن اتص ػػلت مبكت ػػب
أبري ػػل  2112مث ذهب ػ ي
مت ملفػػا قصػػد اضتصػػوؿ علػػى اللجػػوء
اظتفوضػػية العليػػا لالجئػػني ( .)UNHCRكهنالػػك ق ػ ٌد ي
ً
ػتدعيت مػن طػرؼ الشػرطة اظتغربيػة بالربػاط كطيلػب
السياسي كلألسف ،كبعػد فػ ة قصػرية اس
ي
م مغادرة اظتغرب على الفور ،موضحني رل أنػه دكػم كِّيفػ فقػد يرفػض ملفػي مػن طػرؼ
اظتفوضية العليا لالجئني.
كبعدها عدت إذل بلدم كاستأنفت العمل عقب انتهاء عطل  .كبعػد ستسػة عشػر يومػان
قررت أف أيرجع سالحي كبطاق اظتهنيػة رافضػا العمػل يف مقػر أمػن الػدائرة .لقػد
من العمل ،ي
ػت إذل كالػدم مبدينػة
إرل مفوض الشرطة يف ػتضر كغادرت أمػن الػدائرة .بعػدها ذهب ي
استمع ٌ
تلمسػاف كمكيػت عنػػدها فػ ة مث رجعػػت إذل مدينػة العفػركف أيػػن اسػتدعيت مػػن طػرؼ ؼتفػػر
الشرطة حيث أ ً
يخوت بتسرلتي ،كذلك يف يوليو .2112
كيف  10م ػػن نف ػػس الش ػػهر تقريبػ ػان ،كعن ػػدما كن ػػت أيعػ ػ ٌد لبي ػػع منػ ػػزرل ألذه ػػب عن ػػد أم ػػي
بتلمسػػاف ألعػػيش هنػػاؾ عيشػػة هادئػػة ،اعتقل ػ زمالئػػي السػػابقوف يف أمػػن الػػدائرة يف من ػػزرل
على الساعة الواحدة بعد الظهر.
ت بسػػلك كهربػػائي علػػى ؼتتلػػف مواقػػع جسػػمي كخاصػػة علػػى
كبعػػد االسػػتنطاؽ ،ي
ض ػرب ي
ِّهرم .مث يرميت يف زنزانة مكبالن ظتدة  27ساعة بدكف أكل كال شرب.
كبعد ذلػك جػاءت عناصػر مػن فرقػة القمػع كػتاربػة اللصوصػية التابعػة للبليػدة ،فوضػعوشل
يف الصندكؽ اطتلفي للسيارة كأخذكشل إذل البليدة.

++

ػدم مغلولتػػاف ،إذل قاعػػة يف الطػػابا األكؿ للشػػرطة القضػػائية .كأمػػر
أخػػذكشل مباشػػرة ،كيػ ٌ
اظتفػػوض اظتػػدعو ػتمػػد تيغػػي الزبانيػػة ليعرضػػوشل لعمليػػة اطترقػػة .فوضػػعوا خرقػػة علػػى كجهػػي
كبػػدؤكا يصػػبٌوف اظتػػاء يف فمػػي بعػػدما سػػدكا منخػػرم .لقػػد كنػػت ال أسػػتطيع أف أحتػػرؾ أل ػػم
ػدم كرجلػ ٌػي .كعنػػدما امػػتأل بط ػ كأكشػػك علػػى االنفجػػار ،بػػدأ رجػػالف (كمفػ ٌػوض
ربط ػوا يػ ٌ
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التعذيب كالضحايا

الشػػرطة معهػػم) يىضػػغطوف بػػأرجلهم فػػوؽ بطػ  .لقػػد اختنقػػت دتامػػا بسػػبب ارتػػداد اظتػػاء مػػن
ػدت نفسػػي عاري ػان كلي ػةن كمب ػتال ،جالس ػا أمػػاـ
الػػبطن مث أيغمػػي علػ ٌػي .كعنػػد اسػػتيقاِّي كجػ ي
مفوض الشرطة .فػاق حوا علػي أف »أعػ ؼ« بكػل شػيء كلكنػ أجبػتهم» :مبػاذا أعػ ؼ «
ٌ
ٌ
فذكركا رل أشتاء كقضايا كيرية أجهلها دتامان.

ػغي يػػدمياف بسػػبب شػػد األغػػالؿ.
كأمػػاـ دهشػ  ،أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػػذيب .ككػػاف رسػ ٌ
ػاقي .كرغػػم حػػال هػػذل ،كػػرر الشػػرطة – زمالئػػي السػػابقوف –
ككانػػت الػػدماء تسػػيل مػػن سػ َّ
إرل أحػد الشػرطة
كجػه َّ
نفس عملية التعذيب باطترقة .لقد كنت أرل اظتوت بػني عيػ ٌ .كلقػد ٌ
علي من شػدة األدل ،لقػد كػاف ذلػك رهيبػا .مث
ضربة قاسية على أعضائي التناسلية .فأيغمي ٌ
كجهػوا رل ركلػة علػى
بصقوا على كجهػي كا ػالوا عل ٌػي بوابػل مػن الشػتائم كالكػالـ القػذر .مث ٌ
فمي تسبٌبت يف سقوط ًسنَّني من فكي العلوم.
كبعػ ػػد اًثٍنػ ػػا عشػ ػػر يومػ ػػا مػ ػػن التعػ ػػذيب يف البليػ ػػدة ،يح ٌولػ ػػت إذل اظتدرسػ ػػة العليػ ػػا للشػ ػػرطة
تعرضت للتعذيب من جديد بالصعا الكهربائي.
بشاطوناؼ ،أين
ي

إ ٌف جرمػي الوحيػػد هػػو أنػ غػػادرت الشػػرطة .لقػد ىدبػَّػركا سػػيناريو كػػامال ضػػدم كأرغمػػوشل
على توقيع احملضر كعي َّ مليمتاف ،دكف إخبارم مبا لتتويه احملضر ،حتت التهديػد ب ػ»التصػفية
ف ػػوران «.كبع ػػدها ميل ػػت أم ػػاـ قاض ػػي التحقي ػػا باحملكم ػػة اطتاص ػػة ب ػػاصتزائر يف  22أغس ػػطس
 2112مث أكدعت سجن اضتراش.
 .4.5حملة تطهير في صفوف مديرية االستخبارات واألمن
مص ػػدر :ىم ٍقطىػػع م ػػأخوذ م ػػن تقري ػػر اضترك ػػة اصتزائري ػػة للض ػػباط األح ػرار' ،قض ػػايا اصتنػ ػراالت'،
.www.anp.org ،1000

اصتن ػراالف ػتمػػد مػػدين (اظتػػدعو توفيػػا) كإشتاعيػػل العمػػارم دل يىػدَّخرا يك ٍسػػعان ،كال حػػو أدسل
تفصػػيل ،يف زتلتيهمػػا التطهرييػػة .أقػػدما علػػى عمليػػة تصػػفية حقيقيػػة علػػى الطريقػػة الفاشػػية،
بادئني زتلتهما من داخل مديرية االستخبارات كاألمن ذاهتا.
إ ٌف عددان من الضباط السامني البارزين – بعضهم يرجع تػاريخ انتدابػه إذل كزارة التى ٍسػليح
كاالتص ػػاالت العام ػػة ( – )MALGدت ػػت إح ػػالتهم إداري ػػا إذل التَّقاع ػػد اظتس ػػبا دكف إ ٍخط ػػار.
كاؿتصر هذا االستدعاء على الضباط الذين دتيٌزكا مبظاهر دينية حسػب بعػض اظتصػادر ،أم
الػػذين كػػانوا يواِّبػوف علػػى أداء الصػػلوات مػػيال أك الػػذين سػػبا عتػػم أف أدكا فريضػػة اضتػػج إذل
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بي ػػت اهلل اضت ػراـ ،أك ح ػػو ال ػػذين أب ػػدكا رغب ػػتهم يف ذل ػػك ،علم ػػا أ ٌف ق ػوائم طلب ػػات اإلج ػػازة
اطتاصة بغرض التوجه إذل البقاع اظتقدسة متوفرة لدل مصلحة اظتوِّفني باظتديرية.
يف خضػػم عمليػػة تفتػػيش ماكرثيػػة حقيقيػػة مػػن تنظػػيم هػ الء اصتن ػراالت ،كجػػد الضػػباط
الػػذين كػػانوا بػػاألمس القريػػب عالمػػة فخػػر كمباهػػاة كسػػط اظتديريػػة اظتركزيػػة لألمػػن العسػػكرم
( )DCSMأنفسهم فجػأة مسػتهدفني كعػدك كػامن عتػذا اصتهػاز األمػ كلألمػة ،كهػذا بسػبب
انتمػائهم اظتفػ ض للتيػػار اإلسػػالمي أك أل ػػم يقومػػوف ب ػواجبهم الػػدي دتامػػا كمػػا يفعلػػه كػػل
مواطن جزائرم .كيف كاقع األمر ،فش ٌف جرنتتهم اضتقيقية (يف نظر هػ الء) تكمػن يف دتسػكهم
بالنػزاهة كتشبيهم أنتا تشبث بالركح الوطنية الصادقة ،مػع الشػعور بػأداء الواجػب كاظتسػ كلية
دكف السػػقوط ضػػحية الشػػهوات الرخيصػػة – الكحػػوؿ ،ملػػذات الغ ػواشل ،ككػػل أن ػواع العمػػل
غري اظتشركع – ال أصبحت من مواصفات العسكرم اصتيد بامتياز!
يسػػتحيل كصػػف معانػػاة هػ الء الضػػباط الػػذين أفنػوا شػػبافم يف خدمػػة اصتزائػػر .كػػاف مػػن
ضمنهم من هو أكير أقدمية من اصتنراؿ التوفيػا نفسػه ،كتقلٌػد الػبعض مػنهم مناصػب أكيػر
شتوان من رتبة توفيػا داخػل اظتديريػة اظتركزيػة لألمػن العسػكرم ،كلكػن يف آخػر مسػارهم اظتهػ
حتطمت حياهتم كتلطخ شرفهم.
فيمػػا متػػن الضػػباط الػػذين عػ ٌػوكا عػػن آرائهػػم بص ػراحة ،إمػػا عػػو اإلدالء ف ػا ًج ىهػػاران أك
بشدانتهم للسياسة األمنية الشاملة اظتتٌبعة من قبل قيادة اظت سسة العسػكرية ،أك الػذين تػرتددكا
( ىج ٍرجػػركا أقػػدامهم) ظتػػا كػػاف األمػػر يتعلػػا بتنفيػػذ أكامػػر جهنميػػة صػػادرة مػػن اصتنػرالني التوفيػػا
كإشتاعيػػل (أكامػػر كانػػت تصػػل إذل حػػد التصػػفية اصتسػػدية) ،يف هػػذل اضتػػاالت كػػاف التوفيػػا
ً
دامي» بتوجيػ ػػه أكامػ ػػرل إذل بشػ ػػري طرطػ ػػاؽ (مػ ػػدير اظتركػ ػػز الرئيسػ ػػي
يلجػ ػػأ إذل «العػ ػػالج الص ػ ػ ٌ
للتحقيقات العسكرية ( )CPMIبع عكنوف) بتوقيف هػ الء الضػباط حتػت الذريعػة الشػائعة
يف هذل ا كنة» :تركيج دعاكل ختريبية فدؼ اظتساس بأمن م سسات الدكلة«.
ػتهدفني أدسل ص ػ ػػلة باصتبه ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية لالنق ػ ػػاذ،
ح ػ ػػو كإف دل يك ػ ػػن لألش ػ ػػخاص اظتس ػ ػ ى
فالعالقة العائلية ألحدهم كلػو مػن بعيػد بعضػو مػن أعضػاء اضتػزب اظتنحػل تشػكل أكيػر مػن
سبب كاؼ إلقصاء اظتع كحتييدل حتػت هتمػة» :عالقػة مبشػركع إرهػايب« أك »عػدـ تبليػ عػن
مشركع إرهايب «.كاعتدؼ اضتقيقي من كراء ذلك هو حتطيمهم كجعلهم منبوذين كخونة.

++

نسػػبة إذل مػػاؾ آرثػػي ،ال ػرئيس األمريكػػي الػػذم اصػػطنع جػػو كط ػ مػػن الرعػػب كالريبػػة ككِّفهمػػا لشػػن زتلػػة تعسػػفية
الضطهاد كاعتقاؿ الليواليني كاظتتعاطفني مع اضتركة اليسارية.
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هػػذل اإلج ػراءات اظتبالغػػة يف القمػػع ،كال ػ ال تتناسػػب مػػع الػػتهم اظتزعومػػة ،مت العمػػل فػػا
بػػأمر مػػن رئػػيس مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن ،ككانػػت تسػػتهدؼ بص ػػفة خاصػػة الضػػباط
لصعا الضمائر اظت ددة كجعلها فتاذج كتب ّنبها ،خاصة أثناء السنوات األكذل لألزمة.
ابتكر اصتنراؿ التوفيا آلة قمعية حقيقية تطحن النفوس البشرية كخاصة أكلئػك العسػاكر
الذين بقيت فيهم ركح اإلنسانية كالذين بذلوا أنفسهم رخيصة خدمة للعدؿ كاضتا.
مت التػػدقيا احملكػػم يف ق ػوائم مػػوِّفي اظتراكػػز العملياتيػػة كعلػػى إثػػر ذلػػك الفػػرز اظتػػدقا مت
انتقػػاء األعضػػاء اصتػػدد مػػن االنتهػػازيني كاظتعتػػوهني مبختلػػف أصػػنافهم كمشػػارفم .كاعتمػػدت
التحصل على الشهادات اصتامعية ،فػال حاجػة إذل القػادرين علػى
قاعدة انتقائهم على عدـ
ٌ
كجعً ىػل مػنهم آالت
التفكري ،اظتطلوب باألى ٍحرل عناصر صف ضباط دتت تػرقيتهم للمناسػبة ي
تنفذ األكامر ،كأية أكامر.
كقع اختيػار اصتنػراؿ التوفيػا علػى اظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات العسػكرية ( ،)CPMIالػذم
ػتهدفني
يقودل العقيد بشري طرطاؽ اظتلقب بعيماف ،للتكفػل مبلػف العسػكريني اظتقلقػني كاظتس ى
بالتصػػفية بأيػػة طريقػػة كانػػت ،كمنػػذ أكاخػػر سػػنة  2111بػػرز اسػػم طرطػػاؽ رديفػػا للخػػوؼ
كالرعب .بل أخطر من ذلك ،أصبح هذا االسم يرمػز للمػوت بعينػه ،كغتػرد ذكػر اسػم مركػز
بن عكنوف يكفي لبعث قي ىش ٍعىريرة يف أجساـ الضباط ].[...
كػػاف كلمػػا يػػتم توقيػػف ضػػابط داخػػل أس ػوار اظت سسػػة العسػػكرية اظتلحقػػة نفسػػها – يف
أغلب األحياف يف كضػح النهػار مػع اظتبالغػة يف الضػجيج – يي ىكلٌػف مسػ كؿ مكتػب األمػن
بزرع كتغذية جو مػن الرعػب كاالرتيػاب يسػتحيل معهمػا العػيش داخػل اليكنػاتً ،ؽتَّػا سػبٌب
انعػػداـ اليقػػة حػػو بػػني أقػػرب األصػػدقاء .كمبجػ ٌػرد أف يقػػع أحػػد الضػػباط (مهمػػا كانػػت رتبتػػه)
حتت أضواء الريب لدل اظتصاحل العملياتية فش ٌف ضابط األمن يف اليكنة لتػ ٌدؽ فيػه .كيتح ٌػوؿ
مػػن مثَّ إذل عنصػػر منبػػوذ ال يىػ ىود أحػػد مػػن زمالئػػه االق ػ اب منػػه أك التحػػدث إليػػه .كػػاف كػػل
عسػػكرم متشػػى أف يقػ ف بػػه بسػػبب ارتكابػػه كبػػرية الكبػػائر :ؼتالفػػة القالػػب السػػلوكي الػػذم
ؿتته اصتنراؿ التوفيا كاصتنراؿ إشتاعيل.
اس ػ اتيجية النم ػػوذج ال ػذم كت ػب تفادي ػػه تس ػػتقي فلس ػػفتها م ػػن اظتي ػػل القائ ػػل» :اطت ػػوؼ
أعدل من الطاعوف فهو ينتشػر يف ظتػح البصػر «.كمبج ٌػرد أف يلقػى القػبض علػى الضػابط يػتم
ّري ػػد عائلت ػػه م ػػن كاف ػػة االمتي ػػازات االجتماعي ػػة ابت ػػداء م ػػن الس ػػكن .فعشػ ػرات الع ػػائالت
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كجػػدت نفسػػها فجػػأة يف الشػػارع جػ ٌػراءى هػػذل اإلجػراءات التعسػػفية كمت توزيػػع مسػػاكنها علػػى
يتم طرد هػذل العػائالت دكف حػو دتكينهػا مػن
من هم أكير رفاهيٌة .كيف حاالت كيرية كاف ٌ
رتع أغراضها الشخصية األكلية.
انتزع بشري طرطاؽ باسػتحقاؽ شتعػة مرعبػة كلشػدة حرصػه علػى اس ضػاء اصتنػراؿ توفيػا
كظتبالغت ػػه يف تطبي ػػا أكام ػػرل ،أص ػػبح ع ػػدد ض ػػحايال م ػػن العس ػػكريني يػ ػوازم ع ػػدد قتلػ ػى ك ػػل
اصتماعات اإلرهابية .الزلة مسموح فا كباطتصوص ظتا يتعلا األمر بتصفية شهود مػ رقني أك
لضػػباط ذكم ضػػمائر نقيػػة .دل يب ػا ضػػابط مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن عل ػػى رأس اظترك ػػز
الرئيسي للتحقيقات العسكرية أطوؿ مدة من اظتدة ال قضاها بشري طرطاؽ.
نتائج طرطاؽ كانت دائما تدفع التوفيا إذل طلب اظتزيػد .كػاف توفيػا يتالعػب مبختلػف
مػػدراء اظتصػػاحل العملياتيػػة ميػػدانيا :رتاعػػة التػػدخل اطتػػاص ( )GISحتػػت قيػػادة العقيػػد عبػػد
القادر ستاؿ ،مركز عن بقيادة العقيد فريد كاظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات العسػكرية ()CPMI
بقيػػادة طرطػػاؽ .اسػػتطاع التوفيػػا قيػػادة هػػذل اجملموعػػات علػػى شػػاكلة مايس ػ ك يقػػود جوق ػان
صػل كقىطٍػػع اجملموعػػات عػػن بعضػػها الػػبعض) .كدل
مطيعػان ،مسػػتغال كمسػػتعمال ظتبػػدأ ال ىقطٍػػع (فى ٍ
ي ػ دد برهػػة يف اسػػتعداء طػػرؼ يف كجػػه الطػػرؼ ا خػػر لػػدفع اصتميػػع إذل اظتزيػػد مػػن اظتنافسػػة
كالتف توؽ على الذات يف تطبيا األكامر.
إنػه صػػعب كيف نفػػس الوقػػت فػػوؽ الطاقػػة كصػػف معانػػاة هػ الء الضػػباط كضػػباط صػػف،
تل ػػك األط ػػر العس ػػكرية الس ػػامية كم ػػا كاب ػػدكل داخ ػػل أس ػػوار اظتراك ػػز العملياتي ػػة عل ػػى غ ػ ػرار
ال ػ ػ .CPMIلك ػػن كف ػػاء لواج ػػب العدال ػػة كاح ام ػػا ألركاحه ػػم (بالنس ػػبة لل ػػذين لقػ ػوا ح ػػتفهم)
يتحتم أخالقيا التعريف مبحنهم كسقوطهم يف جحيم طرطاؽ.
عند توقيف اظتتهم يتم دفعه إذل داخل السيارة ،رأسػه ػتشػورا بػني رجليػه حػو ال يتع ٌػرؼ
علػػى الوجهػػة ال ػ يقتادكنػػه إليهػػا .كعنػػد الوصػػوؿ إذل اظتركػػز تبقػػى السػػيارة رابضػػة عنػػد بػػاب
مػػدخل البنايػػة اظتسػػتعملة كمقػػر حجػػز ،مث يسػػحب السػػجني إذل الػػداخل معصػػوب العينػػني
بكيس يوضع على كجهه كال يتم سحبه إال داخل البناية .بعػد ذلػك تينػػزع منػه كػل مالبسػه
إمعانا يف إذالله حتت أعني ساخرة كشامتة ،ليضع بدعتا بدلة عسػكرية ملطخػة بالػدـ تػزكم
األنوؼ لشدة نتانتها بسبب استعماعتا من قبل العشرات من الضحايا.
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يكوف عموما استقباؿ كل نازؿ جديد بصػرخات مدكيػة ،كبػأنني معتقػل آخػر ييع َّػذب يف
ػخرة لػذلك الغػرض .فتكػوف إذف أكؿ صػدمة تصػعا اظتعتقػل
قاعة من القاعػات العديػدة اظتس ٌ
اصتديػػد ،الػػذم يتحػػوؿ منػػذ تلػػك اللحظػػة إذل ضػػحية دتػ ىػارس عليهػػا شػػو أنػواع التجػػاكزات.
فتطور األحداث يػتحكم فيػه اظتصػري الػذم قػررل اظتسػ كلوف للشػخن اظتوقػوؼ .لتػ ٌدد رجػاؿ
ٌ
صػػية مػػن
طرطػػاؽ طبيعػػة االسػػتنطاؽ حسػػب القضػػية كيف حالػػة مػػا إذا كػػاف اظتوقػػوؼ ػتػ ٌػل تىػ ٍو ى
مراكز عليا ،فطرطاؽ يتوذل األمر بنفسه.
كإذا كػػاف اظتوقػػوؼ صػػدر يف حقػػه أمػػر باإلعػػداـ ،فجلسػػات التعػػذيب تد ٌشػػن فػػورا بوابػػل
مػػن الض ػربات علػػى اصتسػػد – العػػارم مػػن كػػل لبػػاس – برمتػػه إذ ال نتػػنح اظتوقػػوؼ يف هػػذا
اضتالة البذلة االعتيادية ال تستبدؿ عند تعريته بعد قدكمػه .كدتيػل حالػة الرائػد ػتمػد عباسػة
(ضابط سالح البحرية) فتوذجا بامتياز يف هذا اإلطار .فبعد توقيفه داخل مقر كزارة الدفاع
الػ ػػوط صػ ػػباح أكؿ أربعػ ػػاء مػ ػػن شػ ػػهر ينػ ػػاير  2112مت نقلػ ػػه للتػ ػػو باّػ ػػال اظتركػ ػػز الرئيسػ ػػي
للتحقيقات العسكرية ( )CPMIحيث لفض أنفاسه األخرية بعػد يػومني مػن االعتقػاؿ .منػذ
اليوـ األكؿ من التوقيف تكلف طرطاؽ شخصيا بالقضية .كاف سبب توقيفه هو »االشتبال
يف انتمائه إذل رتاعة إرهابية «.كاف اشته قد ذكػر عقػب اسػتنطاؽ ضػابط آخػر موقػوؼ ؽتػن
ّرأ على قوؿ »ال« .كبالطبع فاألشتاء هي ال كانت هتم طرطاؽ الػذم كػاف مسػتعدان لفعػل
ٌ
و
أم شػػيء النتزاعهػػا مبسػػاعدة ضػػابط ثػػاف مػػن اظتركػػز الرئيس ػػي للتحقيقػػات العس ػػكرية اشتػػه
ٌ
ً
اظتػػالزـ ػتمػػد .دل متػػف هػػذا اظتػػالزـ تلػػذذل السػػادم بتعػػذيب الضػػباط السػػامني الػػذين كقع ػوا
حتت يديه.
بدأ تعذيب الرائد عباسة بسلسلة من الصفعات كالضػربات بعص ٌػي اظتكػانس .بعػد ذلػك
أيلقي ؽتددا على سرير من حديد ،عاريان كمقيد اصتسػم .بعػدها يسػ ًكب عليػه سػطل مػن اظتػاء
ككضػػع اظتػػالزـ ػتمػػد علػػى رجلػػي الرائػػد عباسػة كأعضػػاءل التناسػػلية حتػػت عػػدد مػػن األقطػػاب
كيوجػػه العمليػػة كيهػػدد مبواصػػلة التعػػذيب يف حالػػة عػػدـ
الكهربائيػػة .كػػاف طرطػػاؽ ييشػػرؼ ٌ
التجاكب كالتعاكف.
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زوساوات انمعتقهيه
انقاعة انثاوية
نالستىطاق
اتجاي وسط به عكىون

انقاعة انرئيسية نالستىطاق

سور انـCPMI

مرحاض بدون باب

مىطقة استقبال انمعتقهيه

مدخم بىاء انسجه

تَ ْرسيمة المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية ()CPMI

كك ػػاف السػ ػرير يهت ػػز بكامل ػػه كبعن ػػف كلم ػػا أكص ػػلوا الكهرب ػػاء إذل األقط ػػاب الكهربائي ػػة.
صمت كمقاكمة الرائد عباسة كاف يزيد من غضب كحنا طرطػاؽ .كيف اضتػاالت النػادرة مػن
الراحػػة ال ػ كانػػت تتخلػػل عمليػػة التعػػذيب ،ج ػواب عباس ػة الوحيػػد الػػذم كػػاف ي ػتلفظ ب ػه:
الشػ ٌفاطة،
»إنكم حقا ّهلوف ما ترتكبونه يف حا اصتزائر ،هل أنتم كاعوف مبػا تقومػوف بػه « ى
العص ػ ٌػي ،الزجاجػ ػػات ،الش ػػوكات ،دل يػ ػػوفر طرطػ ػػاؽ كمس ػػاعدل كسػ ػػيلة إالٌ كاسػ ػػتعمالها يف
يغمي على الرائد عباسه مػن شػدة العػذاب ،كػاف جنػوف طرطػاؽ يزيػد حػدة
التعذيب .كلما أ ى
بينما كاف مساعدل اصتالد يغوص يف حالة شبه ختدير كهيجاف كارتعاد.
كيف مساء اليوـ اليػاشل كػاف جسػد الرائػد عباسػة عبػارة عػن جسػم مشػول يصػعب التعػرؼ
على مالػته ،منتفخ ،ػت ؽ كدل تسلم منه حو األعني .كيف هذل اعتيئة بالذات لفػظ أنفاسػه
األخرية هامسا بكلمات خافتة ال تكاد تيسمع .كدل حتظ جيته حو بدفن الئا.
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عدد مرعب من األشخاص لقوا حتفهم يف ِّركؼ مشافة من حيث البشاعة ،كيف كػل
هذل اضتاالت كانت جييهم تيرمى ليال يف الشوارع كالكالب ،إالٌ أف أشتاءهم كانت تيعػرض
على أعمدة صحف النظاـ حتت عبارة» :مت القضاء على إرهايب هذل الليلة…«
أماـ هذا اظتشهد الفظيع نتكن القوؿ أنه يعتػو مػن احملظػوِّني مػن قػرر طرطػاؽ الػتخلن
من ػػه رمي ػػا بالرص ػػاص ،كم ػػا حص ػػل م ػػع ال ػػدكتور اللػ ػواء رضػ ػواف ص ػػارم ،دكت ػػور يف الفيزي ػػاء
النوكي ػػة ،كاظتسػ ػ كؿ ع ػػن الون ػػامج الن ػػوكم يف اصتزائ ػػر .ك ػػاف ص ػػارم يش ػػغل ك ػػذلك منص ػػب
اظتستشار اطتاص لدل كزير الدفاع خالد نزار منذ سنة  ،2110كما عي ًرؼ عنه أنػه اعػ ض
بشػػدة علػػى توقيػػف اظتسػػار االنتخػػايب .ففػػي سػػنة  2118كلٌػػف كػػل مػػن التوفيػػا كإشتاعيػػل
فريقان من فيالا اظتوت بتنفيذ اظتهمة.
كذات مساء ،كيف طريقه إذل بيته ببوزريعة ً
قادمان من مقر كزارة الػدفاع الػوط أكقفػه فريػا

من الفيلا  211على بعد عشرة دقائا من مقر سكنه .العملية كانت جد »نظيفػة« ،ثالثػة
رصاصػػات يف ال ػرأس كانتهػػت اظتهمػػة .دل يكلف ػوا أنفسػػهم حػػو حجػػز األسػػلحة ال ػ دوزتػػه
(مراكػػوؼ ككالش ػػنكوؼ) كال ػ كانػػت داخػػل ص ػػندكؽ سػػيارته مػػن ن ػػوع مػػازدل ()Mazda
 212زرقػػاء لػػوزارة الػػدفاع الػػوط  .رض ػواف صػػارم حظػي – خػػالؼ أسػػالفه – بتش ػريفات
عسكرية عند مراسم الدفن كما مت القضاء ،حسب زعم الصػحافة ،علػى »اإلرهػابيني الػذين
اق فوا اصترنتة«.
ض ػػباط آخ ػػركف حضػ ػوا مبعاصت ػػة ج ػػد خاص ػػة عل ػػى أي ػػدم عناص ػػر فري ػػا طرط ػػاؽ ال ػػذين
ختصص ػوا يف عملي ػػات "إع ػػادة الص ػػياغة كال بي ػػة" .كس ػ يػر قت ػػم الرج ػػاؿ أص ػػبحت مهم ػػتهم،
كللقيػػاـ بػػذلك كجػػدكا ال كيبػػة الفعالػػة :انتػزاع رجولػػة (بػػاظتعئ اصتسػػدم) كشػػرؼ الرجػػل .إذل
جانب عمليات اطتصي ال أصبحت اعتيادية ،استعمل االعتداء اصتنسي كوسيلة للتحكم
كاإلخضاع يف حا أكلئك الذين يعتوهم طرطاؽ أشداء.
عناصػػر طرطػػاؽ عتػػم كامػػل اضتريػػة يف اسػػتخداـ كافػػة الوسػػائل أثنػػاء عمليػػات االعتقػػاؿ،
كيف مهم ػػتهم تل ػػك دل يػ ػ ددكا يف س ػػلب اجمل ػػوهرات كاألمػ ػواؿ كالس ػػيارات .معظمه ػػم دتك ػػن
بفضل ذلك من رتع ثركات خيالية.

+

بػػل األدهػػى مػػن ذلػػك أنػػه إذا كقعػػت عينػػا أحػػد الضػػباط اظتكلفػػني بػػالتوقيف علػػى امػرأة،
فمػػن اليسػػري عليػػه الرجػػوع فيمػػا بعػػد إذل عػػني اظتكػػاف كاحتجازهػػا حػػو كإف كانػػت متزكجػػة،
مهم ػان .كبعػػد اختطافهػػا ،ت ػتهم تلػػك اظت ػرأة مبسػػاعدة اإلرهػػاب أك حػػو اإلرهػػاب
فهػػذا لػػيس ٌ
حيث أف توقيف رجل العائلة مت حتت نفس االهتاـ.
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كعلػػى مػػدار سػػنوات عديػػدة سػػاقتت هػػذل اضتلقػػة اصتهنميػػة يف تضػػخيم قائمػػة األكفيػػاء
لوطنهم ،مػن ضػباط كأطػر األمػة ،دكػاترة دكلػة ،أطبػاء ،أسػاتذة ،مهندسػني ،تقنيػني ،دفعػت
اصتزائ ػػر مب ػػال ض ػػخمة لتك ػػوينهم ،ف ػػأا القتل ػػة إال اغتي ػػاعتم كمع ػػاملتهم كنفاي ػػات اظت سس ػػة
العسكرية.
أمػػا التجػػاكزات اظترعبػػة ،فػػذلك يشػػكل ملفػػا آخػػر ،فػػش ٌف الضػػحايا الػػذين ؾت ػوا مػػن قبضػػة
القتلة عتم اضتا يف اإلدالء مبعانػاهتم ،كذلػك اع افػا كاح امػا لشػرفهم اظتعتػدل عليػه ،كسػنع ٌد
ملفان خاصان يتطرؽ إذل هذا اظتوضوع.

كم ػػن نافل ػػة الق ػػوؿ اإلش ػػارة إذل أ ٌف مرك ػػز العملي ػػات «عنػ ػ » الواق ػػع ب ػػع عكن ػػوف (عل ػػى
جان ػػب حظ ػػرية اضتيوانػ ػػات) حت ػػت قي ػػادة العقيػ ػػد فري ػػد كحت ػػت الوصػ ػػاية اظتباش ػػرة إلشتاعيػ ػػل
العمػػارم ،كػػاف هػػو ا خػػر مسػػرح أحػػداث مهولػػة ،حيػػث كػػاف مػػالذا لفيػػالا اظتػػوت كمهػػدا
لػ»اصتيا« (اصتماعة اظتسلحة اإلسالمية).
 .5.5نحن القتلة لحساب الدولة
اظتصػػدر :جػػوف سػػوي (' ،)John Sweeneyؿتػػن القتلػػة ضتسػػاب الدكلػػة' ،أسػػبوعية األكبزرفػػر
بلندف ( 22 ،)The Observerيناير .2117
كاف النينجا – كهو تعبري على الشرطة شبه العسكرية اظترعبة الػ ترتػدم أقنعػة ميقوبػة عنػد
العينػػني – يػػتكلم فػػدكء كهػػو يعطػػي تفاصػػيل اجمل ػزرة ال ػ كقعػػت يف  20أكتػػوبر مػػن السػػنة
اظتاضية.

++

»كنا يف موكب متك ٌوف مػن سػتة عشػر عربػة مػن نػوع جيػب نيسػاف كبيجػو  202يركػب
كل أربعػة منػا سػيارة .غادرنػا مركػز الشػرطة بشػاطوناؼ (] )Châteauneufثالثػة أميػاؿ غػرب
حي القصبة يف كسط اصتزائر العاصمة[ حوارل الواحدة كالنصف ليال .كاستغرقت الرحلة إذل
ٌ
بلػػدة الػرايس زتيػػدك الواقعػة بضػػاحية اصتزائػػر العاصػػمة  22دقيقػػة .كنػػا مسػػلحني برشاشػػات
من نوع كالشنكوؼ كمس ٌدسات بريطا عيار  1مم«.
»كعن ػػد اق ابن ػػا م ػػن اظتنػ ػػزؿ اظتس ػػته ىدؼ توقفن ػػا كانتظرن ػػا الق ػ ػوات اطتاص ػػة التابع ػػة لألم ػػن
العسػػكرم .كفػػور كصػػوؿ هػ الء قطػػع أحػػدنا التيػػار الكهربػػائي الػػذم يغػػذم اظتنطقػػة يمػػوقًعني
 10إذل  80منػ ػزال يف الظػػالـ «.هكػػذا شػػرح النينجػػا الػػذم فػ ٌػر مػػن اصتزائػػر إذل بريطاني ػا يف
الشهر اظتاضي كقبل بالتحدث إذل األكبزرفر مقابػل ضػماف كتمػاف هويتػه .نسػتعري لػه االسػم
لسػ ٍ هويته.
"ركبرت" هنا ى
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أم
»كانػػت أكامرنػػا كاضػػحة ،ككانػػت مهمتنػػا حراسػػة اظتنطقػػة اجملػػاكرة كعػػدـ القيػػاـ بفعػػل ٌ
ش ػػيء يف غي ػػاب أكام ػػر كاض ػػحة .دخ ػػل رج ػػاؿ األم ػػن العس ػػكرم كخرجػ ػوا بع ػػد كق ػػت ،رمب ػػا
سػػاعتني رمبػػا أقػػل .بعػػد ذلػػك خرج ػوا كدخلنػػا بػػدكرنا لػ ػ"تنظيػػف" اظتكػػاف .كجػػدنا  22جيػػة
تابعة لعائلتني .رأيت بعي رجاال كنساءن كأطفاال موتى ،كػاف مػن بيػنهم رضػيع ،كػل الرقػاب
كانت مقطوعة .ال أستطيع أف أصف حقيقة اظتشهد«...
إذف مػػن يقػػوـ باجملػػازر يف اصتزائػػر »ؿتػػن« ،أجػػاب النينجػػا االثنػػاف يف ائػػتالؼ الػ ٌػرد .إف
شػ ػهادهتما تعت ػػو دل ػػيال دامغ ػػا ين ػػاقض اظتوق ػػف الرشت ػػي للحكوم ػػة اصتزائري ػػة الػ ػ ت ػ َّػدعي أ ٌف
اظتسلمني األصوليني هم كحدهم اظتس كلوف عن اجملازر.
مفصػ ػلة ع ػػن ت ػػورط الدكل ػػة يف ّ ػػاكزات
كق ػػدـ "ركب ػػرت" كزميل ػػه النينج ػػا "ان ػػدرك" أدل ػػة ٌ
عدي ػػدة ضتق ػػوؽ اإلنس ػػاف :غت ػػازر تق ػػوـ ف ػػا ف ػػرؽ اظت ػػوت التابع ػػة لألم ػػن العس ػػكرم ،تع ػػذيب
اظتعارض ػػني للنظ ػػاـ ،التجس ػػس كاغتي ػػاؿ الص ػػحفيني ال ػػذين يرفض ػػوف اطتض ػػوع ألكام ػػر النظ ػػاـ
كالفنانني الشعبيني بغرض التشنيع بسمعة اإلسالميني يف إطار حرب نفسية منظمة بدقة.
يقوؿ "أندرك" كهو رجل طويل القامة كلػه أنػف أقٍػئ كمالمػح كجػه حساسػة» :منػذ سػنة
 2178ح ػػني التحق ػػت بالش ػػرطة كح ػػو كص ػػورل إذل ه ػػذا البل ػػد قم ػػت بك ػػل ش ػػيء :القت ػػل
كالتعذيب .لو قي ًط ىعػت رقبػة شػخن أمػامي ا ف لقلػت بػأف هػذا األمػر عػادم ،عػادم! لقػد
شػػاهدت التعػػذيب كمارسػػته .أكؿ مػػرة شػػاهدت فيهػػا التعػػذيب كانػػت سػػنة  2111عنػػدما
ألقينا القبض علػى ناشػط مػن اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ .أخػذل رجػاؿ األمػن العسػكرم منػا
كقالوا رل" :بشمكانك أف تأم كتشاهد إف كنت تستطيع حت تمل اظتنظر«".
»خلعوا ثيابه كعصبوا عينيه ،مث أغلقوا على خصيتيه درجان بكل قػوة ككضػعوا خرقػة مبللػة
مبحلوؿ جافيل يف فمه حو تقيأ ،كبعد ذلك اقتادكل إذل مكاف غتهوؿ«.

ككػ ػػاف "ركبػ ػػرت" شػ ػػاهدا علػ ػػى التعػ ػػذيب يف
السػػنة اظتاضػػية يف شػػاطوناؼ ،مقػػر الشػػرطة ذم
الس ػػمعة الش ػػائنة» :أخ ػػذنا اظتس ػػجوف إذل اليكن ػػة
كأنزلنال عو فتحة بػاب أفقػي إذل سػرداب .كػاف
يوجػػد بػػه حػوارل  22سػػجينا يف غرفػػة التعػػذيب،
كك ػػانوا كله ػػم لتمل ػػوف عص ػػابات عل ػػى أعي ػػنهم.
نينجا يفتخر بضحيته ،اصتزائر.2117 ،

+
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كبالكالٌب«.

»شاهدت ذلك بعيػ  .كػاف الرجػل الػذم أحضػرنال مربوطػا إذل سػلٌم كظتػا رفػض اإلجابػة
ع ػن األسػػئلة – اإلدالء بأشتػػاء – دفػػع الشػػرطي الس ػلٌم فسػػقط اظتعػ َّػذب علػػى كجهػػه .كبعػػد
ذلك استعملوا قاركرة مكسػورة ،أجلسػول عليهػا .مث أحػالول إذل آلػة لتمديػد أجسػاد العبػاد«.
كص ػػف "ركب ػػرت" نس ػػخة حديي ػػة ً
ط عليه ػػا اصتس ػػم.
للم ٍخلع ػػة كه ػػي أداة تع ػػذيب قدنت ػػة ينتػى ػ ٌ
»أخضعول أيضا للتعذيب بالكهرباء كهو مبلل باظتاء ظتضاعفة ح ٌدة األدل«.
ينفػػي النظػػاـ اصتزائػػرم اسػػتعماؿ التعػػذيب لكػػن منظمػػة العفػػو الدكليػػة كمنظمػػة مرصػػد
حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػدكرل كاظت سسػػة الطبيػػة لرعايػػة ضػػحايا التعػػذيب كلهػػم يصػػرحوف بػػأف
تبني بالتفصيل كقوع التعذيب.
التعذيب ؽتارسة نظامية ،كعتم حاالت كيرية ضمن ملفات ٌ

لكػن اسػػتعماؿ اجملػازر كسياسػػة للدكلػة هػػو اهتػاـ أقػػل اثباتػا (مػػن التعػذيب) ضػػد النظػػاـ.
كيتػػذكر "ركبػػرت" أيضػػا دكرل يف غتػػزرتني ٌأدتػػا إذل عػػدد أكػػو مػػن الضػػحايا .كقعػػت اجمل ػػزرة
األكذل بع ػػني الدفل ػػة يف جب ػػاؿ غ ػػرب اصتزائ ػػر العاص ػػمة س ػػنة » :2112قي ػػل لن ػػا أ ٌف رتاع ػػة
إسػػالمية تنشػػط يف اصتبػػاؿ .لكػػن دل يكػػن هنػػاؾ إالٌ سػػكاف عػػاديوف يقضػػوف حيػػاة عاديػػة
كبسيطة ،ككانوا فقراء جدا .بدأ إطػالؽ النػار مػن رشػاش كالشػنكوؼ علػى القريػة كلكػن دل
أم رد إلطالؽ النار .كعندما صدر أمػر إيقػاؼ النػار دخلنػا القريػة فلػم نعيػر إالٌ
يكن هناؾ ٌ
على جيث النساء كاألطفاؿ كهم أموات«.
أمػػا اجملػػزرة اليانيػػة الػ شػػارؾ فيهػػا "ركبػػرت" فقػػد كقعػػت يف منطقػػة األربعػػاء ،يف ضػػاحية
العاصمة ،يف اية .2112

»طىَّوقن ػ ػػا اظتنػ ػ ػػزؿ اظتس ػ ػػته ىدؼ كلك ػ ػػن قي ػ ػػل لن ػ ػػا بواس ػ ػػطة جه ػ ػػاز ت ػ ػػوكي ككك ػ ػػي ]اإلرس ػ ػػاؿ
ػوم" :ال تػدخلوا اظتنػػزؿ حػػو لتضػر أعضػاء األمػن العسػكرم!" انتظرنػػاهم
كاالسػتقباؿ[ الرادي ٌ
حػػو كصػػلوا .كػػانوا ينتمػػوف إذل فرقػػة النينجػػا ميلنػػا لكػػنهم كػػانوا يرتػػدكف بدلػػة اإلسػػالميني:
ضتػى مصػػطنعة كسػراكيل فضفاضػػة .تكلٌمػوا مػػع ضػػابطنا اظتػػدعو شػػاكم .أخػػول رجػػاؿ األمػػن
العسكرم بأ ٌف مهمتنا تطويا اظتكاف كاالنتظار«.

.Amnesty International
.Human Rights Watch
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المدرسة الوطني ة
للشرطة

بناء للتعذيب

ُّ
تثكن

إعادة تمثيل مركز التعذيب في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف
م صػ ػػوت ،كبعػ ػػد سػ ػػاعتني خػ ػػرج رجػ ػػاؿ األمػ ػػن العسػ ػػكرم .سػ ػػألنا "مػ ػػاذا
»دل نسػ ػػمع أ ٌ
حدث " أجابوا" :ال شيء!" مث مسحوا أيديهم«.
»كانػػت سػػياراتنا مػػن نػػوع جيػػب نيسػػاف هػػي األكذل ال ػ كصػػلت إذل عػػني اظتكػػاف .كظتػػا
رأينا مػا رأينػا دل نصػ ٌدؽ :نسػاء كأطفػاؿ مػذبوحوف .إنػه مشػهد مرعػب! كػاف عػدد الضػحايا
كبريا ديث دل نستطع إحصاءهم .رأيت رقابا مقطوعػة كرؤكسػا مفصػولة عػن جييهػا يف كػل
م بػػأ ٌف الػػذين فعل ػوا ذلػػك هػػم رجػػاؿ األمػػن
منػػزؿ .ذيبػػح اصتميػػع .لػػيس هنػػاؾ أدسل شػػك لػػد ٌ
العسكرم«.
م شػخن
ظتاذا قاموا فذا العمل »على اإلنساف أف يطيع األكامػر أك نتػوت .لػو غػادر أ ٌ
صفوفهم فش م سينتقموف مػن عائلتػه .كيسػحب مػن الشػخن جػوازل للسػفر عنػدما يلتحػا
بالشرطة«.
جػػزء مػػن عمػػل "أنػػدرك" كػػاف يتعلػػا بالتجسػػس علػػى الصػػحفيني اصتزائػريني كالتأكػػد مػػن
عدـ قيػامهم بانتقػاد النظػاـ .حسػب "أنػدرك" فػش ٌف الصػحافيني الػذين دل يلتزمػوا خػط النظػاـ
ييغتالوف مث ييلقى اللوـ على اإلسالميني.

+
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قاؿ "أندرك"» :كػاف رل ابػن عػم يػدعى ػتمػد صػاحل بػن عاشػور يشػتغل يف ككالػة األنبػاء
اصتزائريػػة كصػػحايف .كأثنػػاء كجػػودل يف تػػونس قػػاؿ كالمػػا انتقػػد فيػػه النظػػاـ .كنػػت أتتبػػع ملفػػه
كس ػػجلت مالحظت ػػه يف ملف ػػة  .RBKك ػػل التق ػػارير اظتتعلق ػػة بالص ػػحافيني توض ػػع يف ملفػ ػػة
 .RBKال أع ػػرؼ م ػػاذا تع ػ ػ ه ػػذل اللفظ ػػة األكائلي ػػة كلكنن ػػا كن ػػا نرس ػػل ف ػػذل اظتلف ػػات إذل
اظتس كؿ ،قائد فرقة الشرطة جلوؿ عبود .مث كانت هذل اظتلفات ترسل إذل كزارة الداخلية«.
كحسب صتنة زتاية الصحافيني ،ال يوجد مقرها يف الواليات اظتتحدة ،فشنه بتػاريخ 18
أكتوبر » 2112أيطلا الرصاص على بن عاشور ف يقتل يف بوفاريػك جنػوب اصتزائػر العاصػمة
ػع أيػة جهػة مسػ كلية اغتيالػه ،لكػن يشػتبه أف يكػوف هػذا
عندما كاف عائدا من عملػه .دل تت َّ
مػػن عمػػل مناضػلني إسػػالميني مسػلٌحني «.لكػػن "أنػػدرك" يقػػوؿ» :أنػػا أعػػرؼ مػػن قتلػػه .إ ػػم
كانوا رفقائي«.

َّ .6
معذبو األرض
ٌأدل االنقػػالب العسػػكرم الػػذم حػػدث يف ينػػاير  2111كمػا تبعػػه مػػن قمػػع كاسػػع النٌطػػاؽ
إذل نيزكح دفعات من اصتزائريٌني إذل اطتارج طلبػان للٌجػوء السياسػي .كلسػوء حػظ بعػض الػذين
ٌفركا إذل العادل العريب كإذل فرنسا ،فش م دل ينتنحوا اللجوء كإفتا مزيدان من القمع كالتعذيب.
كقد ٌفر ا الؼ من اصتزائريٌني إذل ليبيا كعاشوا يف أماف حو سنة  ،2112كلكن حينما
أق ػػاـ النظ ػػاـ العس ػػكرم عالق ػػات أمني ػػة كطي ػػدة م ػػع نظ ػػاـ الق ػػذايف يف س ػػنة  2112ت ػػدهور
الوضػػع كلٌيػان .فاظتئػػات مػػن اصتزائػريني أكقًفػوا كاعتيقلػوا أك يسػلٌموا قى ٍسػران إذل اصتزائػػر ليلقػوا مصػػري
التعػػذيب أك القتػػل .أكلئػػك الػػذين اًحتيجػػزكا متٌ خطفهػػم بػػالقوة يف البدايػػة مث نيقل ػوا معصػػويب
األعػػني إذل أم ػاكن غتهول ػة يف ط ػرابلس كيف األخ ػػري يكٌزع ػوا علػػى معس ػػكرات اعتق ػػاؿ ؼتتلف ػػة
السػػاحة اطتضػراء كبوسػػليم كحػػوزة العنػػب كحػػي الفػالٌح كسػػجن ّػػورة .كػػاف
كعػػني زهػػرة ،ك ٌ
هنػػاؾ  800سػػجني جزائػػرم يف عػػني الزهػػرة كح ػوارل  100يف بوسػػليم .كعيػ ٌذب الكيػػري مػػن
أعضػػاء اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ عػػذابان كحشػػيا طػواؿ شػػهور عديػػدة كغالبػػا مػػا كػػاف ذلػػك
ل ػػيالن .كال يع ػػرؼ الكي ػػري ع ػػن مص ػػري أكلئ ػػك ال ػػذين يسػ ػلٌموا إذل النظ ػػاـ العس ػػكرم .يف س ػػنة
 2117نش ػػرت منظم ػػة اعتج ػػرة الدكلي ػػة بيان ػػا ذك ػػرت في ػػه أ ٌف نظ ػػاـ الق ػػذايف سػ ػلٌم غتموع ػػة
جديدة من أعضاء اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ إذل جنراالت اصتزائر ،مبا يف ذلك الدكتور عبػد

++

Fraternité Algérienne en France, Vérités sur les conditions de détention des Algériens dans les prisons de
Khadafi, 6 Mai 1997.
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القػػادر ميمػػوشل ،ككػػذا سػػعيد بػػن عبػػد العزيػػز ،عبػػد القػػادر بػػوعرار ،بوزيػػد كاسػػعة ،الطي ػػب
بوغوفة ،عبد اصتبار كلد اضتػاج ،سػليماف جلػيخ ،إبػراهيم شػايب ،يوسػف بوبرنتػة ،إبػراهيم بػن
حػػدك ،خالػػد ح ػواس ،حبيػػب عػػزكز ،الطيػػب بػػن عػػودة ،ػتمػػد عػػركج كرابػػح أكنػػاش .كػػل
ه ػ الء اعتقل ػوا بصػػورة غػػري قانونيػػة كأيخضػػعوا إذل معاملػػة كحشػػية كمهينػػة مػػن طػػرؼ النظػػاـ
اللٌييب منذ سنة  2112أك  .2112كحسب ما نقلته منظمػة اعتجػرة الدكليػة ،فػشف الغالبيػة
م ػػن ه ػ الء نيقل ػوا إذل الس ػػجن العس ػػكرم بورقل ػػة كس ػػجن عس ػػكرم آخ ػػر ب ػػاصتزائر العاص ػػمة
تعرض ػوا إذل تعػػذيب كحشػػي .إ ػػم مػػا زال ػوا يػتتىج ػزين مػػن طػػرؼ اصتن ػراالت إذل يومنػػا
حيػػث ٌ
هذا.
يسوريا هي حالة مأسػاكية أخػرل يف هػذا الشػأف .فقػد ف ٌػر ا الؼ مػن اصتزائػريني إذل هػذا
ػن كافػة
البلد بعد االنقالب العسػكرم أل ٌف تأشػرية الػدخوؿ عتػذا البلػد غػري مطلوبػة فيمػا مت ٌ
العرب .كرغم اظتراقبة الشديدة مػن طػرؼ اظتخػابرات السػورية فػش ٌف الالجئػني اصتزائػريني عاشػوا
يف مػأمن حػػو سػنة  .2118مثٌ تػػدهورت األكضػاع بصػػورة مأسػاكية بعػػد لقػاء اصتنػراؿ زركاؿ
مػػع ح ػػافظ األس ػػد يف س ػػوريا نف ػػس الس ػػنة ،كب ػػدأت زتل ػػة اعتق ػػاالت كتع ػػذيب كتس ػػليم إذل
اصتزائػػر بنػػاءن علػػى قػوائم يمػ ٌزكدة مػػن طػػرؼ جنػراالت اصتزائػػر .يف سػػنة  2117قػ ٌدرت منظمػػة
مرصػػد اصتزائػػر ( )Algeria-Watchعػػدد الالٌجئػػني الػػذين س ػلٌمتهم سػػوريا إذل اصتزائػػر آنػػذاؾ
دوارل .20
كيف تقريرهػػا السػػنوم ل ػ ،2117ذكػػرت نفػػس اظتنظمػػة أ ٌف أحػػد الالٌجئػػني اصتزائػريني قػػاؿ:
ػأكل أيحػػس فيػػه بػػاألمن.
«أنػػا فػػا ٌر منػػذ ستػػس سػػنوات كقطعػ ي
ػت عػػدة بلػػداف للبحػػث عػػن مػ ن
كنػػت يف ت ػػونس ،كليبي ػػا ،كال ػػيمن ،كالس ػػوداف ،كتركي ػػا كا ف أن ػػا يف س ػػوريا .إ ٌ ػم ييالحقونن ػػا
كيرموننا يف السجوف ،بعد أف يسحبوا أكراقنا كزيادة على ذلك فهػم يطردكننػا إذل بلػد ثالػث
أك يرجعونن ػ ػػا مباش ػ ػػرة إذل اصتزائ ػ ػػر .أدت ػ ػػئ ا ف أف يقب ػ ػػل بل ػ ػػد غ ػ ػػريب طل ػ ػػيب للٌج ػ ػػوء ».تلق ػ ػػي
الشهادتاف  2.2ك 1.2بعض الضوء على ػتنة اصتزائريني يف هذا البلد الشقيا.
كمػػن بػػني البلػػداف الغربيػػة ،كػػاف لفرنسػػا ًسػ ًػج ٌل أسػػود كحقػػري يف معاملتهػػا ألعضػػاء اصتبهػػة
اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها .فشذل جانب قضية فوظتوم ( )Folembrayاظتخزية كاظتضػايقات
سجل إذل يومنػا هػذا،
ال في ًرضت على اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها ،كال ما زالت تي ٌ
فش ٌف فرنسا هي البلد الغػريب الوحيػد الػذم يس ًػجلت فيػه شػهادات عػن تعػذيب أنصػار اصتبهػة

+

Hijra International, Les Autorités libyennes livrent des opposants algériens au régime militaire en Algérie, 11
novembre 1998.
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اإلسالمية لالنقاذ .كنظران ال ٌدعاءات فرنسا بالتزامها بالدنتقراطية كحقوؽ اإلنسػاف ،فشنػٌه مػن
الصعب االعتقاد أ ٌف التعذيب نتارس يف فرنسا .كلكن اضتقيقة تب ٌػني أنػه ؽتػارس هنػاؾ .تنشػر
ٌ
منظمة العفو الدكلية تقارير بانتظاـ عن حوادث إلطػالؽ النػار كالقتػل كالتعػذيب مػن طػرؼ
السجوف .تع ٌد غتموعة شػهادات
ضبٌاط حفظ القانوف ككذا سوء اظتعاملة من طرؼ ضباط ٌ
التع ػػذيب اظتعركض ػػة أس ػػفله ( )2.2-8.2اهتام ػػا للدكل ػػة الفرنسػ ػية باالشػ ػ اؾ يف اصترنت ػػة م ػػع
للضػػبٌاط األح ػرار كضػػحايا
جن ػراالت اصتزائػػر ،كهػػي ت ٌكػػد ا ٌهتامػػات ق ػ ٌدمتها اضتركػػة اصتزائريػػة ٌ
تعذيب آخركف يف فرنسا مفادها أ ٌف ضباطان يف اظتخابرات العسكرية اصتزائرية – مبػا يف ذلػك
أحيانػػا اصتنػراؿ إشتاعيػػل لعمػػارم شخصػػيان – لتضػػركف دكرات تعػػذيب يشػػرؼ عليهػػا ضػػباط
فرنسيٌوف.
 .1.6األستاذ أبو أسامة
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،التعذيب يف السجوف السورية ،تقرير يناير 1001
معػ ػػذرة لػ ػػن أعطػ ػػيكم اشتػ ػػي اضتقيقػ ػػي كػ ػػامال ،ؼتافػ ػػة أف ي ػ ػ ذل زمػ ػػالء كإخ ػ ػواف رل الزال ػ ػوا
متواج ػػدين ب ػػاصتزائر كس ػػوريا ،علم ػػا أ ػػم أن ػػاس «ع ػػاديوف» ،لكػ ػ أفض ػػل أف أيشتٌ ػػى «أب ػػو
أسػػامة» .أنػػا مػػن إحػػدل كاليػػات األكراس بالشػػرؽ اصتزائػػرم ،مت ػػزكج كأب لعش ػػرة أطفػػاؿ،
مهن إماـ مسجد كأستاذ التعليم اليانوم ظتادم اللغة العربية كال بية اإلسػالمية ،كمػا كنػت
عضو اللجنة الوطنية للػدعوة كاإلرشػاد للجبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ ،الػ كػاف يرأسػها شػيخنا
متلػف شػراطي ،رزتػػه اهلل ،الػذم قيتػل يف اجملػػزرة الػ دبرهتػا الطغمػػة الباغيػة بسػجن سػػركاجي
بالعاصػػمة اصتزائريػػة  .كمػػا كنػػت عضػػوا م سس ػا لرابطػػة األئمػػة اصتزائ ػريني ،ال ػ كػػاف أمينهػػا
العاـ األخ اإلماـ رتػاؿ عكسػة رزتػه اهلل الػذم قيتػل هػو أيضػا يف أحػد السػجوف اصتزائريػة –
أِّنػػه السػػجن العسػػكرم بالبليػػدة – بعػػد أف قضػػى أكيػػر مػػن سػػنة يف فيػايف معػػتقالت رقػػاف
كعني أمقل يف الصحراء اصتزائرية الكول.
ظتػػا بػػدأت اظتػػداقتات العشػوائية كاالختطافػػات مػػن طػػرؼ النظػػاـ العسػػكرم بعػػد انقػػالب
غريت مسك منذ أسابيع .فلما داهم بي رجػاؿ مػن الػدرؾ
يناير ،2111كنت حينها قد ٌ
الوط كاظتخابرات ليال قصد اعتقارل كجدكا البيػت فارغػا .طبعػا دل يكػن عتػم الوقػت الكػايف
Amnesty International, France, Executive Force; A Summary of Amnesty International’s Concerns about
Shootings and Ill-Treatment, April 1998.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

راجع موقع

www.anp.org

++
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
112

التعذيب كالضحايا

للبحث ع تلك الليلة .كما دمت إماما كمعركفان يف مدين  ،فقد تكوف عتػ الء اجملػرمني يػوـ
الغػػد فرصػػة للقضػػاء علػ ٌػي ،ميػػل مػػا طلػػب مػػنهم ذلػػك أسػػيادهم .ككمػػا علمػػت يومػان بعػػدها،
فقػػد كانػػت عتػػم قائمػػة فػػا  27رجػالن مػػن اإلسػػالميني قصػػد تصػػفيتهم يف تلػػك الليلػػة مهمػػا
كانت الظركؼ.
كفع ػػال ن ٌفػ ػذكا عمله ػػم اصتب ػػاف كاظتخ ػػزم يف  7م ػػن نش ػػطي كإط ػػارات اصتبه ػػة اإلس ػػالمية
كأقارفم ،كهم اإلخوة عمر شافعة ،رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمية ،كعمػار بػن رحلػة ،إمػاـ
اظتسجد اظتركزم مبدينة نقاكس ،كرابح مػوشل ،نائػب رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمية ،كشػقيقه
بلقاسػػم مػػوشل كربيػػع جنػػاف ،تقػ مبصػػنع اصتلػػود بنقػػاكس ،كبورحلػػة سػػاكرم كعمػػار (نسػػيت
اشته العائلي) كنور الدين ساكرم ،رزتهم اهلل رتيعا.
أمػػا البقيػػة الباقيػػة ،أم العشػػرة ا خػػركف ،فمػػنهم مػػن قيتػػل بعػػد ذلػػك مباشػػرة كمػػنهم مػػن
اختفى (إما صعد إذل اصتبل أك انتقل إذل جهػة أخػرل) .كمػن الػذين قيتلػوا مباشػرة بعػد أيػاـ،
األخػ ػػواف عيسػ ػػى لغػ ػػبش ،أسػ ػػتاذ يف اللغػ ػػة اإلنكليزيػ ػػة ،كاألخ الش ػ ػريف بػ ػػن عن ػ ػ  ،أسػ ػػتاذ
الرياضػػيات ،اظتعػػركؼ بػ ػ«اظتوسػػوعة» ألنػػه ميقػػف جػػامع ،أم يػػتقن بتفػ ٌػوؽ نػػادر كػػل فنػػوف
ػت سياس ػػيا،
اظتعرف ػػة تقريب ػػا ،إض ػػافة إذل ختصص ػػه يف الرياض ػػيات ،فه ػػو م ػػن أذك ػػى مػ ػن عرف ػ ي
متمكن يف العلوـ اإلسالمية لتفظ القرآف على عدة قػراءات ،كلتفػظ الكيػري مػن األحاديػث
الشريفة ككذا الشعر العريب اخل.
لقػػد أجػػوشل كالػػدم علػػى مغػػادرة من ػػزرل خوفػػا علػ ٌػي ،كإالٌ كػػاف مصػػريم اظتػػوت احملتػػوـ.
فقػ ٌػررت أف أسػػافر إذل كاليػػة تيػػزم كزك أيػػن يقطػػن عمػػي مث أفكػػر هنػػاؾ فػػدكء يف حػػل معػػني
بعد االتصاؿ مبن أعرؼ من إخواشل .كيف اليوـ اظتوارل من كجودم بأرض القبائل ،حاصػرت
اظتخ ػػابرات يف مستوص ػػف بلدي ػػة تيقزي ػػرت .كن ػػت حينه ػػا مرافق ػػا ألح ػػد أطف ػػارل ،كاعتيقل ػػت
ً
ػت السػػجن ظتػػدة ثالثػػة
داخػػل اظتستوصػػف أمػػاـ النػػاس كأيخرجػػت مكبٌػل اليػػدين حيػػث أكدعػ ي
ػدخل أحػػد زمػػالء الدراسػػة يف اظتنطقػػة كػػاف
أيػػاـ يف مكػػاف ال أعرفػػه بواليػػة تيػػزم كزك .كبعػػد تػ ٌ
رئيسان إلحدل الدكائر ،يشتح رل باظتغادرة ألعود إذل بي كقررت يومها مغادرة ال اب الوط
إذل ليبيا عن طريا الصحراء الكول.
ػت بليبي ػػا س ػػنة كنص ػػف مث غادرهت ػػا أل ٌف اصت ػػو ك ػػاف مكهرب ػػا نوع ػػا م ػػا ،كيف طػ ػرابلس
مكي ػ ي
ػت غتموعػػة مػػن االخػػوة الػػذين كانػػت الصػػحافة قػػد نقلػػت أيامهػػا بيػػاف منظمػػة هجػػرة
التقيػ ي
الدكلي ػػة اظت ػػوقرة ع ػػن تس ػػليم الس ػػلطات الليبي ػػة للنظ ػػاـ الطغم ػػوم اضت ػػاكم يف اصتزائ ػر غتموع ػػة
منهم.
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ػررت بعػػدها أف أذهػػب إذل سػػوريا ،مػػركرا بالسػػوداف .الحظػػت يف اطترطػػوـ أ ٌف العالقػػة
فقػ ي
ت
متوترة نوعا ما بني النظاـ العسكرم هناؾ كاضتركة اإلسالمية بزعامة الشيخ الػ ايب .سػجن ي
ت بعػػدها اطتػػركج يف أقػػرب ا جػػاؿ .،كفعػػال
بالسػػوداف مػػدة  22يومػػا ِّلمػػا كعػػدكانا ،فقػػرر ي
ي ٌسر اهلل رل الوصوؿ إذل دمشا فمكيػت فػا عػدة سػنوات ،يف انتظػار أف يلتحػا يب أطفػارل
الػػذين يس ػحبت مػػنهم ج ػوازات سػػفرهم يف اصتزائػػر .فاضػػطررت أف أش ػ م عتػػم يف العاصػػمة
اصتزائرية عن طريا أحد الوسطاء جوازات سفر بأشتاء مزكرة.
ػدمت بطلػب اللجػوء يف فػرع احملافظػة السػامية لالجئػني بسػورية ككػاف انتظػارم قػد
كظتا تق ي
داـ سػػنتني ،أصػػبحت مكشػػوفا بالنسػػبة للنظػػاـ البػػاغي يف اصتزائػػر .كقػػد عرفػػت السػػلطات
السػػورية أيضػػا أشل معػػارض إسػػالمي .فكػػاف دكرم أف أدخػػل "دار يوسػػف" حيػػث اعتقلت ػ
اظتخ ػػابرات السػ ػػورية كأدخلػ ػػوشل الط ػػابا السػ ػػفلي ظتبػ ػػئ اظتخ ػػابرات اظتعػ ػػركؼ بفػ ػػرع فلسػ ػػطني
للمخابرات ،مث أكدعوشل الطابا األرضي اليالث ،فوجدت نفسي يف قاعػة موحشػة مػن كيػرة
مػػا فيهػػا مػػن خلػػا اهلل .كػػاف حجػػم القاعػػات فػػذا الطػػابا  2م ػ  2 مػ أك  2م ػ 2 
م  ،أم تقريبا  10إذل  12م مربع.
كنػػت اصتزائػػرم الوحيػػد يف هػػذل القاعػػة مػػع عػػدد كبػػري مػػن اإلخػػوة .عنػػد دخػػورل الزنزانػػة
بلباس فاخر سكت اصتميع ِّانني كما هو طبيعي أشل جاسػوس ،كدل أجػد مكانػا لالسػتلقاء
مػػع شػػدة التعػػب ،فتحػ ٌػرؾ أحػػد السػػجناء ،كدعػػاشل للجل ػػوس جب ػوارل ،فجلسػػت القرفص ػػاء.
سورم  ،أل ٌف مالػتي تشػبه إذل حػد بعيػد مالمػح أهػل الشػاـ ،كمػا يػدريك
كانوا يظنوف أشل
ٌ
لع ٌػل جػػدم األكؿ جػػاء مػػن هنػاؾ ،أل ٌف كتػػب التػػاريخ تقػػوؿ أ ٌف أمػازي أك بربػػر اصتزائػػر قػ ًدموا
من اظتشرؽ كخاصة من اليمن كفلسطني.
] [...كانت حالة أغلب السجناء متعبة جدا ،ككأ م ً
قدموا من القركف الوسطى أك قػل

كحالة أهل الكهػف  ،أثػوافم رثػة ،رائحػتهم ال تطػاؽ ،ضتػاهم كشػعورهم طويلػة ،مػنهم مػن
ال نتلك إال ضتافا لسػ عورتػه ،كمػا أف ذهػب اضتػارس كأيغلػا البػاب حػو عػاد العديػد مػنهم
يتمتم كالما مبهما ،كمنهم من كػاف يسػبٌح أك يتلػو قرآنػا بصػوت خفػي .كنػت أِّػن أشل يف
ػت منػػه
ػت فػػذا السػػجن ثالثػػة أسػػابيع ال يعلػػم مػػداها إال الواحػػد الػػدياف ،كأيخرجػ ي
حلػػم .مكيػ ي
بعد أف ٌتوسط زمالء رل مببل كبري من اظتاؿ.
نػزالء السػػجن أغلػػبهم سػػوريوف كفلسػػطينيوف ،كلهػػم إسػػالميوف ميلػػي كآخػػركف دل أتعػػرؼ
علػيهم .اظتعيشػػة يف الزنزانػػة عػػذاب كبػػري خاصػػة أف تسػجن يف بلػػد ال يعلػػم أهلػػك فيػػه عنػػك
شيء ،النوـ داخل الزنزانة يتم بالتداكؿ بني اظتعتقلني لضيا اظتكاف.
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اظتعيشػػة داخػػل الزنزانػػة عػػذاب ديػػث ال يسػػمح لػػك اطتػػركج لػػدكرة اظتيػػال إال يف أكقػػات
معلومػػة .األكػػل هنػػاؾ خبػػز بػػاؿ كحسػػاء لوحػػدل («اظتػػاء كالزغاري ػد» كمػػا يقػػاؿ عن ػػدنا يف
أم
اصتزائر) .ككنت أنا ػتظوِّا نوعا ما أل ٌف أحد اضتراس طلب م إف أردت أف يش م رل ٌ
شػػيء مػػن السػػوؽ فمػػا علػ ٌػي إال أف أدفػػع لػػه عمولػػة مقابػػل ذلػػك .كأغلػػب اضت ػراس يعملػػوف
هكذا مقابل البقشيش .إذ دل يكن معك دراهػم ،يطلػب منػك أف تعطيػه اسػم شػخن مػن
معارفك يف اظتدينة ليبتزل ماديا طبعا ،كلتضر لك ما تطلبه من أكػل أك لبػاس أك دكاء فقػط.
فػػشف كنػػت ال تعػػرؼ أحػػدان يف اظتدينػػة مػػن الػػذين عتػػم دراهػػم ،فشنػػك س ػتبقى تنتظػػر فػػرج اهلل.
ػن ف ػ ػػا اضتػ ػ ػراس بص ػ ػػفة عام ػ ػػة الس ػ ػػجناء الع ػ ػػرب م ػ ػػن غ ػ ػػري الس ػ ػػوريني
كه ػ ػػذل اظتعامل ػ ػػة مت ػ ػ ٌ
كالفلسطينيني ،كما يبدك رل ذلك ،كاهلل أعلم.
كمػػن اصتزائػريني الػػذين مػػركا فػػذا السػػجن ،أم مركػػز فلسػػطني للمخػػابرات بػػاظتزة (دمشػػا)
أذكر األخ رابح قيب كشقيقه من مدينة بوسعادة .يبلػ األخ رابػح قػيب مػن العمػر  27سػنة،
له عشرة أطفاؿ ،أطلا سراحه سنة  ،2111كهو متواجد حاليا فيما أعلم بأس اليا.
كأذك ػػر األخ العػ ػوادم مص ػػباح ( 82س ػػنة) كزكجت ػػه شتي ػػة ( 80س ػػنة) .أكقف ػػا يف مط ػػار
دمشػػا الػػدكرل كأكدعػػا السػػجن .كػػاف هػػو متواجػػدان بفػػرع اظتخػػابرات اظتسػػمى «اظتهػػاجرين»،
بالط ػػابا الس ػػفلي اليال ػػث ال ي ػرال أح ػػد ،كزكجت ػػه شتي ػػة أؾتب ػػت طف ػػال داخ ػػل معتق ػػل النس ػػاء
اظتسمى «دكمة للنساء» .مكيوا يف االعتقاؿ مػدة عػامني كدل يفػرج عنهمػا ،إال مقابػل أمػواؿ
قي ٌدمت للسلطات األمنية.
كهناؾ من أيطلا سراحه بعد أف عومل معاملة سػيئة للغايػة ميػل األخ قػدكر سػدرة ،كهػو
مت ػػزكج كأب طتمس ػػة أطف ػػاؿ ،أِّ ػػن أن ػػه طال ػػب اللج ػػوء يف إح ػػدل ال ػػدكؿ اإلس ػػكندنافية،
النوركيج فيما قيل رل ،كاألخ ػتمد زرقني ،يسجن مدة  8سػنوات ،أِّػن أنػه طالػب صتػوء يف
أمريكا بوالية تكساس.
كهناؾ مػن يسػلٌموا للجزائػر كمػنهم األخ ػتمػد أرزقػي كاألخ أبػو عػركة ػتمػد ،كهػو متػزكج
كأب ليالث أطفاؿ.
 .2.6األستاذ محمد علي
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،التعذيب يف السجوف السورية ،تقرير يناير 1001
كاف هدؼ زيارم للشقيقة سوريا من أجل إ اء أطركحة رسالة الػدكتورال يف ايػة ،2118
كيف األشهر األكذل بعد كصورل إذل دمشا ،كانت حيام طبيعية للغاية ،مع صعوبة نوعا ما
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بالنسػػبة لرجػػل ميلػػي فػػارؽ األهػػل كالولػػد ،كالوضػػع يف اصتزائػػر علػػى شػػفى بركػػاف ثػػائر ،انتظػػر
من يوـ خر بصو كاحتساب ما آؿ إليه كضع بالدم كشعيب على أيدم حيالة من البشػر
تنكركا ظتبادئ كثوابت أمتنا اإلسالمية.
كمػػع مػػركر األيػػاـ كانغماسػػي يف بطػػوف الكتػػب بالبحػػث كالدراسػػة قصػػد إ ػػاء رسػػال يف
أسرع كقت ؽتكن ،كبصراحة فششل أكوف جاحدا إذا قلت أن دل أستفد ،بل كجدت ضال
يف مكتبة األسد الضخمة كاليرية اظتتنوعة.
م شخن لتمػل قضػية كقناعػات معينػة هػي،
] [...معلوـ أف اضتياة يف سوريا بالنسبة أل ٌ
مع كل أسف ،كبػاقي الػدكؿ العربيػة حيػث يضػايا اظتػواطن الػذم ال يسػري كفػا التيػار الػذم
لتكم الػبالد ،كحػو النقػد االجتمػاعي ال لتػا اطتػوض فيػه ألبنػاء الػوطن عمومػا ،فمػا بالػك
بعػػابر سػػبيل ميلػػي .كاألمػػر معػػركؼ يف العػػادل العػػريب عمومػػا كمصػػر كسػػوريا خصوصػػا[...] .
إ ٌف من يطالب بتصليح أك تغيري الوضعية يف أمر مػا يػتهم بالتػ مر علػى أمػن الدكلػة ،كتلصػا
به هتمة «اإلخواف اظتسلمني».
الس ػػجوف الس ػػورية غ ػػري إنس ػػانية ب ػػاظترة ،جح ػػيم ال أراك ػػم اهلل .ال أنتم ػػي إذل أي ػػة عائل ػػة
ػجنت مبركػػز
سياسػػية ،غػػري أ ٌف قناعػػام اإلسػػالمية ككتابػػام معركفػػة للعػػاـ كاطتػػاص [...] .سػ ي
م جػرـ اق فتػه كدل توجػه إرل أيػة هتمػة.
للمخابرات السورية مدة تزيد عن تسعة أشػهر دكف أ ٌ
مكيت يف زنزانة مع غتموعة من خلا اهلل –
دل يرزتوا س كال مقامي كمركزم االجتماعي.
ي
اقصػد البشػػر – كالقمػػل معشػش فينػػا مػػدة إقامتنػا هنػػاؾ [...] .معػػذرة فمػا أف أذكػػر اظتشػػهد
الرهي ػػب للقم ػػل ال ػػذم يرت ػػع يف أجس ػػامنا اجملركح ػػة كالدامي ػػة ح ػػو أع ػػاؼ نفس ػػي كأص ػػاب
بالدكراف.

++

] [...أذكر بعض أشتاء اظتعت ىقلني معي يف دمشا ،خاصة اصتزائػريني مػنهم .مسػاكني ...
جلهػػم أنػػاس ذكك مسػػتويات اجتماعيػػة ػت مػػة ،أذكػػر مػػنهم شػػاب طبيػػب أسػػناف مػػن الينيػػة
بوالي ػػة ب ػػومرداس ال أذك ػػر اشت ػػه .كآخ ػػر اشت ػػه عب ػػد اضت ػػا م ػػن كالي ػػة جباي ػػة (اظتنطق ػػة الوبري ػػة
كالعاصمة اإلسالمية اظتعركفة يف تػاريخ اػاؿ إفريقيػا) ،مهنػدس يف اإلعػالـ ا رل ،يشػتغل يف
فرنس ػػا .ك ػػاف قم ػػة يف األخ ػػالؽ كقم ػػة يف العل ػػم األص ػػيل كالعل ػػم اظتعاص ػػر ،ش ػػعلة سياس ػػيا
ضرب ضربا موحا هو كغتموعات أخػرل ،كمكػث
كثقافيا ،كاف دا فتوذج الشاب القدكة .ي
عدة أشهر معنا سنة  ،2118مث يسلٌم للنظاـ اصتزائرم ،كأِّن أنه أطلا سػراحه بعػد اعتقالػه
م ػػدة أربع ػػة أش ػػهر أخ ػػرل يف اصتزائ ػػر أل ٌف كس ػػائل اإلع ػػالـ أث ػػارت قض ػػيته م ػػع غتموع ػػة م ػػن
الشباب الذين يسلٌموا معه للجزائر.
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بع ػػد إخػ ػراجهم م ػػن هن ػػاؾ أمضػ ػى اظتعتىقل ػػوف ع ػػدة أس ػػابيع يف مراك ػػز العب ػػور مي ػػل مرك ػػز
الريمػوؾ ،قػػرب مطػار دمشػػا .كاضتيػاة هنػػاؾ ال تطػاؽ أيضػػا ،إضػافة إذل سػػوء اظتعاملػة .ككػػاف
على السجناء أف يدفعوا ذتػن أكلهػم ،كبعضػهم كػاف مرغمػان علػى دفػع ذتػن تذكرتػه فمػن أيػن
عتم ذلك.
كحالة االنتظار يف مراكز العبػور يف الػدكؿ العربيػة معركفػة ،كقػد ذكػر رل أحػد اإلخػوة أنػه
ع ػػايش يف الس ػػعودية ،يف مرك ػػز عبورهػ ػػا ،قب ػػل أف يلت ػ ٌػوؿ إذل اصتزائػ ػػر األم ػ ٌػرين ،ه ػػو كزكجتػ ػػه
كأطفالػػه .كقػػد شػػاهد بعينػػه ام ػرأة مسػػلمة تلػػد يف مركػػز العبػػور بػ ػجدة ،دكف أف تيسػػعف إذل
أقرب اظتستشفيات  ،نعم هذا كترم أيضا يف أرض اضترمني الشريفني.
] [...كمػػا أذكػػر أنػػه كػػاف معنػػا شػػاعر سػػورم كبػػري يف معتقػػل «اظتػػزة» ،أصػػيب بػػأمراض
متعددة ،فقد بصرل تقريبا كتغريت مالمػح خلقتػه ،كمػا أ ٌف هنػاؾ العديػد مػن الشػباب الػذين
فقدكا عقوعتم .إ ا مأساة حقيقية ،ال يعقل أف يقوـ فا إنسػاف ّػال أخيػه اإلنسػاف ،يف بلػد
عريب كإسالمي.
] [...أم ػػا فيم ػػا مت ػػن عالقػ ػ ب ػػاحمليط ،أم خ ػػارج الس ػػجن ،فق ػػد ك ػػاف بع ػػض اإلخ ػػوة
جزاهم اهلل كل خري ،قػد اجتهػدكا لالتصػاؿ يب ،كحػاكلوا االتصػاؿ بػبعض الوجهػاء يف العػادل
العػػريب كاإلسػػالمي قصػػد إطػػالؽ س ػراحي ،خاصػػة يف الف ػ ة ال ػ زار فيهػػا ال ػرئيس اصتزائػػرم
اظتخلوع زركاؿ سورية.
] [...طبعػػا ،أنػػا اعتػػو نفسػػي ػتظوِّػػا نوعػػا مػػا ،فلػػم يلحقػ مػػا ضتػػا بػػاقي اإلخػػوة مػػن
ض ػػرب ك«هتػ ػراس» ،كح ػػو االس ػػتنطاؽ ك ػػاف عب ػػارة ع ػػن أس ػػئلة أكادنتي ػػة قص ػػد حتليله ػػا يف
«ؼتػابرهم» ،منهػػا مػيال« :مػػا رأيػػك يف األحػداث يف اصتزائػػر ىمػن كراءهػا مػػا دكر األحػزاب
يف األزمة اصتزائرية كما هو دكرؾ يف األحداث كما هي توقعاتك اخل».

+

أخريا ،أشري إذل أ ٌف ػتفػوظ ؿتنػاح – حسػب علمػي – هػو الشػخن الوحيػد مػن زعمػاء
األحزاب اصتزائرية الذم زار سوريا قصد تسليمي كبعػض اإلخػوة للجزائػر ،فيمػا أيخػوت بػه.
فق ػػد علم ػػت أن ػػه ج ػػاء لس ػػوريا يف «مهم ػػة» ،كأعط ػػى اظتخ ػػابرات الس ػػورية نظ ػ ػرات أخ ػػرل
كحتليالت مغايرة عن الوضع األمػ كالسياسػي يف اصتزائػر .كبالنسػبة إذل هػذا الرجػل – حػو
كإف ك ػػاف حزب ػػه لتم ػػل ش ػػعارا إس ػػالميا – فه ػػو مع ػػركؼ بعالقات ػػه م ػػع اظتخ ػػابرات اصتزائري ػػة،
كعالقت ػػه م ػػع «ب ػػوفراش» رج ػػل األعم ػػاؿ اظتخ ػػابرام .ال أب ػوح بس ػػر إف قل ػػت ب ػػأف أم ػػر ه ػػذا
الشػػخن معػػركؼ يف الشػػارع اصتزائػػرم عمومػػا كسػػكاف عػػني طايػػة كبػػرج الكيفػػاف بالعاصػػمة
خصوصا ،قبل االنقالب كأِّن ذلك حو قبل التعددية ...كاهلل أعلم.
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 .3.6عبد القادر معمري
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،سويسرا.
اشتػي رتيلػػة معمػرم .أنػػا أخػت السػيد عبػػد القػػادر معمػرم ،اظتولػػود يف  22سػػبتمو 2180
صػػاحب اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا .ألقػػي عليػػه القػػبض يػػوـ  18سػػبتمو .2112
أخي معتقل بسجن فراف ( )Fresnesبعد أف أقاـ بدار االعتقاؿ بفلورم مركجيس ( Fleury
 .)Merogisأكٌد أف أشهد بالوقائع التالية.

إ ٌف أخػػي اظتعت ىق ػل قػػد ذاؽ رتيػػع أل ػواف التعػػذيب :اضترمػػاف م ػن النػػوـ كاألك ػل ،كالضػػرب
كاصت ػػرح ،اس ػػتعماؿ العص ػ ٌػي ذات اإلف ػراغ الكهرب ػػائي ،تفج ػػري طبل ػػة أذني ػػه بس ػػكني ،ض ػػغوط
نفسية ،التهديد بالقتل بتصويب أسلحتهم ؿتػول ،اقػ اح مبلػ مػارل مقابػل اع افػات كاذبػة،
الػتلفظ بػػأقواؿ ذات طػػابع عنصػػرم كّػذيفي ،القػػذؼ جبميػػع أشػػكاله .باإلضػػافة إذل ذلػػك،
فقػػد مت كضػػعه يف زنزان ػػة جبانػػب أمػػه كأهل ػػه حػػو يسػػمع ص ػراخهم كهػػم بػػدكرهم يس ػػمعوف
صراخه كوسيلة ضغط نفسي.
إف أمػػي البالغ ػػة م ػػن العم ػػر ستس ػان كستس ػػوف س ػػنة كاظتريض ػة جػػدا ه ػػي األخ ػػرل تعرض ػػت
السػػتنطاؽ غػػري قػانوشل ،كقضػػت يف ػتػػالت الشػػرطة القضػػائية أكي ػر م ػن ثالثػػة أيػػاـ .لقػػد مت
سبٌها خالؿ ف ة اضتراسة النظرية ،كدفعها كإهانتها من طػرؼ رجػاؿ الشػرطة القضػائية .هػذا
األمػػر – كحت ػت تػػأثري الصػػدمة – تسػػبب عتػػا يف أزمػػة ربػػو حػػادة ال زالػػت تعػػاشل منهػػا حػػو
ا ف .كعنػػد انتهػػاء االسػػتنطاؽ مت إجبارهػػا مػن طػػرؼ الشػػرطة علػػى إمضػػاء احملضػػر رغػػم أ ػا
ّهػػل الق ػراءة .كهػػي تعػػيش الي ػوـ ا يػػارا دائمػػا كتتع ػرض لض ػغوط نفسػػية كهتديػػدات بػػاظتوت
(مكاظتات غتهولة متواترة).
رل ،فأنا أعيش مع أبنائي حتت التهديػد بػاظتوت كاالسػتفزاز جبميػع أشػكاله.
أما بالنسبة إ ٌ
م مور.
كلقد مت م خرا منعي من زيارة أخي بدكف أ ٌ
كأخػريا كتػب أف أذكػػر بػػأف أخػػي مت حبسػػه كأكسػػع ض ػربا مػػن قًبػػل عش ػرة ح ػراس بسػػجن
فلورم مريكجيس ( )Fleury-Merogisقبل أف يتم نقله إذل سجن فراف (.)Fresnes

كأثناء اعتقػاؿ أخػي عبػد القػادر ،تع ٌػرض أخ آخػر رل ،كهػو معػوؽ بنسػبة ذتػانني يف اظتائػة
( ،)%70إذل متابع ػة غػػري قانونيػػة (م ػػن غػػري أي ػة مػػذكرة باشت ػه) كإذل حراسػػة نظريػػة دام ػػت
ي ػومني كػػاملني ،مػػن غػػري ع ػالج ،رغػػم أف عػػدـ تنػػاكؿ الػػدكاء بالنسػػبة إليػػه أم ػر خط ػري ،ب ػل
انتحارم ،حو كلو لػبعض السػاعات .الشػرطة القضػائية علمػت بوضػعيته اطتطػرية فقصػدت
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حرمانه من أدسل عالج بػرغم عرضػه لبطاقػة معػاؽ ( .)Cotonerكهػذا ينػاقض بشػكل مطلػا
القانوف الذم لتمي اظتعوقني كييعتو شكال من التعذيب الوحشي ،باإلضافة إذل أ ػا تشػكل
سابقة صارخة لعدـ ؾتدة شخن يف حالة خطرة.
كم ػػن ج ػ ٌػراء ك ػػل ه ػػذا ككنتيج ػػة فوري ػػة للحراس ػػة النظري ػػة ،ف ػػشف كض ػػعيته ت ػػدهورت حي ػػث
ػومي
تطلبػػت حالتػػه ش ػهورا مػػن اظتتابعػػة الطبيػػة ح ػو ي ػوأ نسػػبيا .كمػػن الواض ػح أف عواق ػب يػ ى
التعػذيب علػى صػحة أخػي كانػت م ذيػة كأ ٌف آثػػار تلػك الوحشػية ال زالػػت باقيػة .كمػا أنػ
أحرص على التأكيد أ ٌف ملف أخي اظتعوؽ مت إتالفه عمدان ،إالٌ بصماته فرمبا قد يلتتفظ فا.
 .4.6عبد القادر بوحجار
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،سويسرا.
اشتػي ناديػة بوحجػار.أنػا أخػت عبػد القػادر بوحجػار اظتولػود يف  20فوايػر  2128صػاحب
اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا .ألقػػي عليػػه القػػبض يػػوـ  18سػػبتمو  .2112كتػػب أف
ف أخي ،عبد القادر بوحجار اظتعت ىقػل بسػجن فلػورم مريكجػيس ( Fleury
أقوؿ على الفور بأ ٌ
 )Merogisمن ػػذ ش ػػهر أكت ػػوبر  ،2112أطلعػ ػ ع ػػن الفظ ػػائع اظتتعلق ػػة بالتع ػػذيب اظتعن ػػوم،
النفس ػػي كاصتس ػػماشل ال ػػذم تع ػػرض ل ػػه خ ػػالؿ فػ ػ ة اعتقال ػػه االحتي ػػاطي يف ػت ػػالت الش ػػرطة
القض ػػائية مبري ػػوس ب ػررل ( )Marius Berlietمبدين ػػة لي ػػوف ( .)Lyonه ػػذل الفظ ػػائع نتك ػػن أف
أكجزها فيما يلي:
 .2التعذيب بالعصي ذات اإلفراغ الكهربائي.
 .1الضػػرب حتػػت اظتعػػدة كعل ػى ال ػرأس ؽت ػا تسػػبب يف آالـ كجػػركح كاضػػحة .عػػاين
قضاة التحقيا آثار التعذيب لكنهم كبكل بساطة ّاهلوا شكاكل الضحية.
 .8اضترماف من النوـ خالؿ كل ف ة اضتراسة النظرية الػ دامػت أربعػة أيػاـ كضػغط
نفسي.
 .2القذؼ كالتقوؿ بألفاظ عنصرية من قبل رتيع رجاؿ الشرطة.
 .2إجب ػارل مػػن قبػػل رجػػاؿ الشػػرطة علػػى اظتشػػي عل ػى مص ػحف الق ػػرآف ،التهديػػد
بالتعػػذيب يف حالػػة عػػدـ قيامػػه بػػذلك ،األمػػر الػػذم يشػػكل مسػػا خط ػريا دريػػة
العقيدة كالتعبد.
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 .2قياـ ىجال ًكزة التعذيب بتصويب أسلحتهم ؿتول مػرات عديػدة مضػاعفني بػذلك
التهديػػدات بػػاظتوت .أح ػد رجػػاؿ الشػػرطة قػػاؿ لػػه ص ػراحة» :سػػيكوف لنػػا شػػأف
معك بعد السجن ،أنت رجل ميت« .
 .8ػتاكل ػػة رج ػػاؿ الػ ػدرؾ ال ػػذين يكلٌف ػ ػوا بنقل ػػه إذل دار العدالػ ػة بػ ػ أص ػػابعه كذل ػػك
بشغالؽ باب مصفح بقوة على يديه اظتقيدتني.
أم مػػذكرة
أمػػا فيمػػا يتعلػػا يب ،فقػػد تعرضػ ي
ػت شخصػػيا إذل اعتقػػاؿ غػػري قػػانوشل مػػن غػػري ٌ
بػػاشتي .مت إطػػالؽ س ػراحي بعػػد حراسػػة نظريػػة دامػػت يومػػا كػػامال ،كمنػػذ ذلػػك اضت ػني كأن ػا
أع ػيش حتػػت رعػػب التهديػػد .فعػػال فمنػػذ اعتقػػاؿ أخػػي كأنػػا أتلقػػى مكاظتػػات غتهولػػة أيهػ ىػدد
خالعتا أنا كعائل باظتوت.
هذا إذف ما لتصل يف فرنسا بلد حقوؽ اإلنساف يف فجر األلفية اليالية.
 .5.6ناصر الدين سليماني
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،سويسرا
أكتػ ػػب ه ػ ػػذل الش ػ ػػهادة باس ػ ػػم عائل ػ ػػة س ػ ػػليماشل .لق ػ ػػد مت اقتح ػ ػاـ بيتن ػ ػػا م ػ ػػن ط ػ ػػرؼ ش ػ ػػرطة
الػ RAIDكمن الوحػدة السادسػة لل ػ DCPJقبيػل السادسػة صػباحا .لقػد كػاف عػددهم
طوقػوا اظتنػػزؿ ليلقػوا القػػبض علػػى أخينػػا ناصػػر الػػدين ،اظتولػػود يف  18سػػبتمو
عشػرين شػػرطيا ٌ
 2180صػ ػػاحب اصتنسػ ػػية الفرنسػ ػػية كاظتقػ ػػيم يف فرنسػ ػػا .ينبغػ ػػي اإلش ػ ػػارة أيض ػ ػا إذل كج ػ ػود
الصحافة اظتكتوبة ،األمر الذم يناقض سرية التحقيا.
كاف رجاؿ الشرطة مقنٌعػني كهػددكا كافػة العائلػة بواسػطة أسػلحتهم .بعػد ذلػك اقتحمػوا
رتيػػع غػػرؼ البيػػت مػػع كسػر األبػواب الػ كانػػت مغلقػة .كػػانوا يعرفػػوف البيػػت جيػػدا كذلػػك
أل م يف عشػية تلػك الليلػة ( 1نػوفمو  2112ؿتػو السػاعة العاشػرة لػيال) كػانوا قػد اعتقلػوا
أخانا الياشل ،كاشته غتيد ،يف منطقة تبعد أقل من كيلوم عن ػتل سكنانا.
مت توقيفػػه يف الشػػارع ،ال نػػدرم حتػت أيػػة ذريعػػة ،تػػاركني سػيارته مفتوحػػة علػػى الرصػػيف،
مث مت اقتيػادل مقيٌػد اليػػدين إذل مركػػز شػػرطة مريػػوس بػررل ( )Marius Berlietليػػتم اسػػتنطاقه.
كالردع.
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 RAIDيعػ

Assistance, Intervention & Dissuasion

 Recherche,أم كحػدة البحػث ،اإلؾتػاد ،التػدخل

 DCPJيع  Direction Centrale de la Police Judiciaireأم اظتديرية اظتركزية للشرطة القضائية.
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كسئًل عن ؼتطط البيت من
لقد قضى الليلة مبركز الشرطة حيث مت استجوابه ظتدة ساعتني ،ي
بني أمور أخرل سئل عنها .كلقد أعطاهم مفاتيح غرفته حو ال يكسركا الباب.
ظت ػا جػػاء رجػػاؿ الشػػرطة إذل البيػػت يف الي ػوـ اظت ػوارل يف حػػدكد السػػاعة السادسػػة صػػباحا،
كػانوا يعرفػوف جيػدا أيػػن توجػد غرفػة ناصػػر الػدين ،فقػاموا بتفتػيش رتيػػع الغػرؼ مبػا يف ذلػػك
غرفة غتيد .كقاموا بتهديد كل العائلة بواسطة أسلحتهم مبا يف ذلك األطفػاؿ :أنيسػة البالغػة
من العمر سنة كاحدة ،رشيدة البالغة من العمر عشػر سػنوات كناديػة البالغػة مػن العمػر 27
سنة .كلقد مت سحب اصتميع من أسَّرًهتن عن طريا كضع السالح فوؽ الصدغ.

ال داعي للحديث عن الصدمة النفسية ال تع ٌػرض عتػا اصتميػع كخصوصػا األصػغر سػنا.
مت ح ػبس رتيػػع اإلنػػاث مػػن أف ػراد العائلػػة يف كاحػػدة مػػن الغػػرؼ لتػػتم حراسػػتهن مػػن طػػرؼ
شػػرطي كػػاف يصػ ٌػوب سػػالحه ؿتػػوهن .لقػػد شتعنػػا رجػػاؿ الش ػرطة يض ػربوف كيشػػتموف إخواننػػا
كخصوصا ناصر الدين .كاف رجػاؿ الشػرطة يسػتنطقوننا قػائلني لنػا بػأف ناصػر الػدين إرهػايب
كأنه سييلقى قي السجن ظتدة سنوات.

لقد مت قلب كل غرؼ البيت من غري استيناء رأسا على عقب .كما مت سػحب الصػغار
من أسٌرهتم مع ضرفم بعنف كتصويب السالح ؿتوهم .قاموا بوضع السالح على رأس نػور
الػػدين مػػع طرحػػه أرضػػا .شتعهػػم نػػور الػػدين يقولػػوف» :تػػزٌكدكا ف ػش ٌف لديػػه سػػاعات رتيل ػة «.دل
م حػػرج يف اق ػ اؼ ذلػػك حيػػث أف ن ػػور الػػدين اكتشػػف فيم ػػا بعػػد نقص ػػاف بعػػض
كتػػدكا أ ٌ
األشياء كمن بينها ساعة ،كخامت ،كسوار اخل.
مت اقتي ػػاد كػ ػل الرج ػػاؿ ال ػػذين ك ػػانوا يتواج ػػدكف يف البيػ ػت بص ػػفة غ ػػري قانوني ػػة إذل مرك ػػز
الشرطة :كالدم ،نور الدين كعز الدين باإلضافة إذل غتيد يف الليلة السالفة.
كيف الوقػػت الػػذم كػػاف فيػػه بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة يفتشػػوف البيػػت ،كػػاف آخػػركف يقومػػوف
بتفتيش اطتارج ،اظترآب ككذلك اضتاكية – قطػر الشػاحنة حيػث كػاف رتػاؿ – الػذم يشػتغل
مرصصػان – يضػػع أدكاتػػه .مت إفػراغ رتيػػع احملتػػول ،ؽتػػا أتلػػف الكيػػري مػػن األشػياء .لقػػد تطلٌػب
فرزها كترتيبها شهرا كامال.

+

كانت تتواجد يف الساحة سيارات ملكان ألخػوم ناصػر الػدين؛ اثنػاف مػن بينهمػا (رتػاؿ
كػتمػػد) ال يقطنػػاف يف بيػػت الوال ػد .فقػػاموا ْ ػدش سػػيارة بيوجػػو (( 202 )Peugeotكال ػ
كػاف قػػد مت إعػادة طالئهػػا سػتة أشػػهر مػن قبػػل) مػن طػػرؼ رجػاؿ البػػوليس الػذين دل يسػػتينوا
أم جػػزء مػػن هيكلهػػا .كمػػا مت خػػدش سػػيارة ركنػػو ( – 21 )Renaultكالػ هػػي ملػػك لعػػز
الدين – بشكل مطلػا كمػدهش مبػا يف ذلػك سػقفها ككاقيػات الصػدمات .أمػا سػيارة ػتمػد
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تعرض ػػت ه ػػي األخ ػػرل ل ػػنفس اظتص ػػري ،كمت كس ػػر باف ػػا (ب ػػرغم كج ػػود اظتفػ ػاتيح) كزجاجه ػػا
ف ٌ
كختريب داخلها ،كداـ التفتيش ثالثة ساعات.
كبعدها مت اقتيػاد نػور الػدين كعػز الػدين إذل مركػز الشػرطة علػى السػاعة السادسػة كالربػع،
مقيدم اليدين ،يف الوقت الذم كاف من اظتفركض أف يذهبا إذل العمل[...] .
أمػػا فيمػػا يتعلػػا بظػػركؼ اعتقػػاؿ ناصػػر الػػدين كقػػت اضتراسػػة النظريػػة ،فػػنحن نعػػرؼ أنػػه
تعرض لضرب شديد عدة مرات – الصورة ال أيخذت له أثناء اضتراسة النظرية توضػح لػك
– كمػػا مت حرمانػػه مػػن النػػوـ كاألكػػل كتيػ ًرىؾ بػػدكف مالبػػس ،بعػػدما كضػػعول علػػى كرسػػي مقيػػد
تعرض للضرب رغػم
اليدين كالرجلني كصبٌوا عليه دلوا ؽتلوءان باظتاء كمادة أخرل لو ا أزرؽ ،ك ٌ
معاناته من مرض الربو كزتله صتهاز قليب .كضغطوا كذلك عليه بتهديدل بتفجري طبلػة أذنيػه
بالسػػكني .كمػػا تعػ ٌػرض لس ػػوء اظتعاملػػة أثنػػاء نقلػػه مػػن ليػػوف إذل بػػاريس :التهديػػد ب ػػاظتوت،
اإلهانة كالقذؼ .كما قضى ف ة من رحلة النقل ملقى على بطنه يف اظتقعد اطتلفي للسػيارة
حتػػت أقػػداـ رجػػل الػػدرؾ الػػذين كلفػوا بنقلػػه .كهػػو ال يػزاؿ إرل ا ف معػػتقال بسػػجن السػػان
( )La Santéبباريس.
 .6.6شهادة جماعية
اظتصدر :منظمة هجرة الدكلية ،سويسرا
ؿت ػن اظتعتقلػػوف اظتسػػلموف بفرنسػػا حت ػت صػػفة «اإلسػػالميني» ،ن ػرل مػػن الػػالزـ كسػػر جػػدار
الصػػمت كإحاطػػة اصتميػػع علمػػا باألخبػػار التاليػػة ،كذلػػك مػػن أجػػل تن ػوير ال ػرأم العػػاـ فيمػػا
يتعلا بالتجاكزات ال نعاشل منها منذ مدة ،كيف نفس الوقت لكي ندين بشدة:
 .2األساليب اظتكيافلية للشرطة القضائية اظت ديػة إذل فوكػة دالئػل اهتػاـ ،كيف بعػض
اضتاالت إذل إتالؼ أدلة رفع اهتاـ.
اظتمارس
 .1التعذيب اصتسدم (الضرب كاصترح ،اضترماف من النوـ ،اخل ).كالنفسي ى
من طرؼ رجاؿ الشرطة القضائية أثناء اضتراسة النظرية.
 .8الطػػابع الوحشػػي كالتجػػذيفي لسػػلوؾ بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة القضػػائية الػػذين دل
ي ػ ددكا يف إجبػػار الػػبعض منػػا عل ػى اظتش ػي علػػى اظتصػػحف الكػػرصل خػػالؿ ف ػ ة
اضتراسة النظرية.
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 .2االستجواب غري القانوشل لزكجػات كأبنػاء كآبػاء األغلبيػة منػا كهػذا بػدكف م َّ
ػذكرة
باشتهم.
 .2تواط بعض األطبػاء اظتسػ كلني عػن تقػارير كاذبػة عػن الوضػعية الصػحية لػبعض
اظتتػ ػػابعني كال ػ ػ ترتب ػ ػت ع ػ ػػن تع ػ ػػذيبهم خ ػ ػالؿ اضتراس ػ ػػة النظري ػ ػة ،كه ػ ػذا ب ػ ػػرغم
العالمات البادية عليهم (أحيانا عالمات دائمة كيقب طبل األذف يف إحػدل
اضتاالت).
 .2الصمت اظتطلا ألغلبية كسائل اإلعالـ بكل أنواعها عن القمػع األعمػى الػذم
يسػلٌط علػػى اظتسػػلمني بفرنسػػا (باسػتيناء بعػض األقػػالـ الشػريفة كالػ ؿتيػي فيهػػا
شجاعتها كحريتها كاستقالليتها).
 .8النقل التلفزيوشل اظتباشر لعمليات االعتقاؿ الذم يشكل خرقا لسرية التحقيا.
ؿتتج بشدة ضد:
 .2سياسة األمر اظتفركض لقضاة التحقيا الذين يلج كف إذل كسائل مكيافلية غري
قانونية لنػزع االع افات أك اإلدانات (عيب يف الشكل أك طريقة اضتصوؿ على
ص ػ ػػت يف اظتزار،اس ػ ػػتعماؿ الواغي ػ ػػث اإللك كني ػ ػ ػة أثن ػ ػػاء نقلنػ ػ ػػا
االع اف ػ ػػات ،تن ت
للتحقيا ،اخل).
 .1تواطػ بعػػض احملػػامني اظتعيَّنػػني مػن قًبػػل اإلدارة مػػع قضػػاة التحقيػػا الهتػاـ بعػػض
اظتعت ىقلني.
 .8االعتقاؿ االحتياطي طويل األمد كغري القانوشل أحيانا ].[...
 .2ج ػػو اإلره ػػاب ال ػػذم يس ػػتهدؼ عائالتن ػػا ،أص ػػدقاءنا كأقرباءن ػػا (تتب ػػع اطتيط ػػى،
تنصت على اظتكاظتات اعتاتفية ،استفزازات ،اخل .).هذا اصتػو مفػركض مػن قًبػل
اصتهاز السياسي-القضائي كيتم تنفيذل من طػرؼ أجهػزة الشػرطة بتشػجيع مػن
كسائل اإلعالـ.
ػتعملة مػػن طػػرؼ رج ػاؿ الػػدرؾ
 .2األس ػاليب العضػػلية العنيفػػة كغػػري اإلنسػػانية اظتسػ ى
خالؿ نقلنا من دكر االعتقاؿ ؿتو قصر العدالة ببػاريس (التفتػيش بعػد التجريػد
اظتطلػػا مػػن اظتالبػػس ستػػس م ػرات علػػى األقػػل أثنػػاء كػػل تنقػػل ،شػػد القيػػود إذل
أقصى حد خلف الظهر ،االستفزاز جبميع أشكاله ،الدفع كاإلهانات).

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

188

 .2العدالػ ػػة الفرنسػ ػػية متحيػ ػػزة تكيػ ػػل مبكاييػ ػػل ؼتتلفػ ػػة ،مكيػ ػػاؿ للكػ ػػورس (ح ػ ػوار
كص ػرامة ،مسػػاكمة كتالعػػب) ،مكيػػاؿ للباسػػك (اظتقايض ػة السياسػػية كالقضػػائية
م ػػع إس ػػبانيا ،تب ػادؿ باس ػػكيني بشس ػػالميني) ،مكي ػػاؿ لألك ػراد (رض ػػى كقه ػػر يف
نفس الوقت) ،كمكياؿ للمسلمني (ضراكة ،حقد كقمع بال حدكد).
 .8كأخ ػريا ،كهػػذا األكيػػر خطػػورة :التهديػػد بالقتػػل مػػن قًبػػل بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة
القضػػائية ّػػال بع ػض اظتعت ىقلػػني بعػػد خػػركجهم م ػن السػػجن .هنػػا نػػذكر مػػا قالػػه
رجػػل ش ػرطة لواحػػد منػػا خػػالؿ ف ػ ة اعتقال ػه االحتيػػاطي» :بعػػد الس ػجن ،أنػػت
رج ػػل مي ػػت «.كهػ ػذا لػ ػيس كػ ػل ش ػػيء ،ألنن ػػا دل نتط ػػرؽ إذل ِّ ػػركؼ االعتق ػػاؿ
ألم قػػانوف (االسػػتفزازات ،القػػذؼ ،اإليقػػاظ اظتفػػاج
اطتاصػػة كال ػ ال ختضػػع ٌ
مػػن النػػوـ ،اضتػػبس ،اضترمػػاف مػػن الق ػراءة ،األلفػػاظ العنص ػرية اخل .).الالئحػػة مػػا
زالت طويلة.
هػذا نػػداء إذل رتيػػع األحيػاء ،إذل رتيػػع النسػاء كالرجػػاؿ األحػرار كإذل رتيػع مػػن يػػدافعوف
عػػن عدالػػة منص ػفة كيقوم ػػوف ضػػد دع ػػول ظتصػػلحة الدكل ػػة مػػن أجػػل كض ػػع حػػد للتعس ػػف
كالديكتاتورية اظتقنٌعة بالدنتقراطية.
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