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 مقدمة. 1
َػػػياِلنا ايمػػاب  يػػرى أ فّ إ ََ يقػػاً  «الطريقػػة ايئائريػػة»التعػػذيب بلػػ   فّ مػػوِطن  مػػرتاا ارتااطػػاً ًو
 .«يةالطريقة الفرنس»التعذيب بل  ب

الذي تعػػّرض  ،باد الّسػالـ مجعوف ةيف جئء من شهادفمثاؿ أوؿ بل  ذلك هو ما ورد 
شعرت أّف رجلّ  َػذالين، ياف وضعػػاً يعػعب »: للتعذيب مبقّر الػّدرؾ الوطين بعٌن الّنعجػة

. يتجػػاوز الواقػػأ افػػفلوؼ، فلػػمت اسػػتطأ وييػػئ الكػػابوس مػػن ا قيقػػة اً مرباػػ اً ويػػاف جػػو وصػػف ، 
ياف افسكٌن غندريػػ    حيث" معرية ايئائر"فيلمت من صورة أوؿ إُف ذهين مااشرًة وبادرت 

 «.يتعػّرض ألبشأ أنػواع الّتعذيػب من طرؼ اينػود الفرنسيػٌّن 
بشػػػًن يف شهػػػادت  حػػوؿ التعػػذيب الػػذي تعػػػّرض لػػ  يف دائػػػرة األمػػػن  سػػػٌن . ويقػػػوؿ ي

 قػػػدف حػػػػقداً دفيػػػػناً رمػػػو جئائػػػريٌّن   ػػػرين، و مػػػا ينػػػُد أبػػػػداً أظػػػن أّف جئائػػػريٌّن ضمملػػػو »: داي
مػػن قِػػػال افنّظمػػة افسػػػّل ة  3963ذمػػوت مػػن افػػوت بعػػد حماولػػػة اغتيػػاؿ تعّرضػػد  ػػا بػػاـ 

دمارسػػات ال ػػابا الفرنسػػ  إُف وفػػا وصػػػري بشػػًن أسالػػػيب التعذيػػػب أشػػػار أي ػػاً  «.السػػرّية
 .بيػجار

، وفػا تػذير معاناتػ  يف شػهادت  العاصػمة حمّمػد للّتعذيب  ػ  اياػػل بػايئائر. تعّرض ب
يف بهػػػػد ا ػػػػاؿ ّف الوحشػػػػية والّسػػػػػب هػػػػ  الوسػػػػػائل اففّ ػػػػلة لػػػػديهمت مثلمػػػػا يػػػػاف إ» :قػػػػاؿ

 «.االستعمار
إضػافة مثالً ىف شهػادة بمػر  يػػدر فنجد غًن مااشرة بٌن العهدين،  إشاراتذمػد أي اً و 

 لعػػػػوا ًيػػػػا  »:  العاصػػػػمةبلػػػػ  يػػػػد افلػػػػابرات العسػػػػكرية يفبػػػػن تعذيػػػػػا  غًن تفعػػػػيٍل صػػػػ
 خمتػػػاروابتِقػػَل  «.ووضعػػػوين فػػوؽ طػػػاولة قػػد صػػنعد يف فرنسػػػا، ّب قيّػػػدوين وبػػػد وا يف ضػػر 

بعػد أف بذبتػ  افلػابرات العسػكرية بفسػاليب بػدة  العػسكري بالاليدة يف السجنبودشػي  
تعػذيب حػواِف لقػد داـ ال»: شػهادت  ورد التفعػيل التػاِفمقطأ مػن فف  حرؽ اليدين، منها 

يػاف ايػاّلدوف مقػػّنعٌن ويت ػػدًوف بيػنهمت بالّلغػة الفرنسػية وظنّػوا أنػين ال و أربعة بػشرة سابة، 
 «.أفهمػهمت

ذمػػػد أف االرتاػػػاط بػػػٌن التعػػػذيب ايئائػػػري والتعػػػذيب الفرنسػػػ  ُيشػػػار إليػػػ  بلػػػ  العمػػػـو 
 الػذي قروف،من شػهادة ريػًن بػولذا افقطأ ومثاؿ بل  ذلك ه. بطريقة ضمنية وغًن مااشرة

مػػا ينػػد أتعػػّور أبػػداً أّف بعػػن ايئائػػريٌّن يتعػػرّفوف »: بوروبػػ   ػػ  الشػػرطة مب افظػػة بُػػذ ب
 افعتقػػل زرقػػة بػػن. ؼ .س ، أو مجلػػة مػػن شهػػػادة«مبثػػل تلػػك الوحشػػية إزاء جئائػػريٌّن   ػػرين
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أف  يسػتطيعوف –ا وة يف الػّدين والّدـ  –ما يند أظن أبداً أّف جئائريػٌّن »: بسجن ا راش
 «.يفعلوا مثل هػذا
الػػػػذي بُػػػػذ ب طيلػػػػة ًالًػػػػٌن يومػػػػػاً مبقػػػػر افدرسػػػػة العلػػػػػيا  ،اذ سػػػػػعيد مػػػػػواليسػػػػتاألويػػػروي 

 :، يف شهادت  ما يل للشرطة بشػاطوناؼ
أبػػػػوؾ شػػػػهيد ألػػػػيس  »: سفلػػػػػين ر ين أبػػػػاين مػػػػن  الـ الػػػػػتعذيبفّػػػػا و  ،أحػػػػد ايالّديػػػػنتوجػػػػ  إِّف 
: ينسػػػفلف« .طاعػػػاً »: قلػػػد لػػػ « بػػػػ  الفرنسيّػػػػوف لقػػػد بذّ »: سفلػػػػينف« .نعػػػمت»: قلػػػد «يػػػذلك 

تػرددت ىف اججػػابة ألنػين ينػد ابتػػقد بفنّػ  ال « أيهما تعػّرض للػتعذيب أيثر، أند أـ أبػػوؾ »
يفنػ  و « !يػواأ»: ففجػاب« .أظػن أّف أبػػ  هػو الػذي ُبػّذب أيثػر»: ومأ ذلك قلد ،يوجد فرؽ

 .العهػد االستػعمارييف من التعذيب  يريد القوؿ أّف طريقتهمت يف التعذيب أقل قػسػوة
يػػل هػػذم األمثلػػة ُتظهػػر بوضػػوح أّف دمارسػػة التعػػذيب يف ايئائػػر اليػػـو ترجػػأ بػػذايرتنا إُف 

الحػ  أّف اسػكرجاع هػذم الػذايرة يػتمت مػن  ػالؿ . التعذيب يف بهد االسػتعمار الفرنسػ 
ُ
واف

ٌن بػػػػػن هػػػػػذم شػػػػػهادات ال ػػػػػ ايا، ولغػػػػػة وأسػػػػػاليب ايالديػػػػػن، و طػػػػػاب وقػػػػػوانٌن افسػػػػػ ول
وبػػالعكس، قػػد . فػػنذف التعػػذيب الفرنسػػ  بػػاألمس ِمػػْر ة التعػػذيب ايئائػػري اليػػـو. افمارسػػة

يُقاؿ أي اً أّف وصاية الدولة الفرنسية بل  السػلطة االنقالبيػة يف ايئائػر  عػل مػن التعػذيب 
 .ايئائري اليـو ِمْر ة بايسة تذيرنا بالتعذيب الفرنس  باألمس

وصػػاً خمتػػارة بػػن التعػػذيب يف بهػػد االسػػتعمار الفرنسػػ ، الغػػرض تعػػرض هػػذم الورقػػة نع
وقػػد تشػػكل هػػذم النعػػوص مقدمػػة . منهػػا إبػػراز بعػػن افعػػاَف األساسػػية لفهػػمت هػػذم الظػػاهرة

 . شاملة وموجئة للموضوع بالنساة للُقرّاء الذين صمهلوف افوضوع
ْعطيػػػات وايتعػػػائص العامػػػة الػػػ  مي ػػػئت دم

ُ
ارسػػػة فرنسػػػا سػػػيعرض الفعػػػل الثػػػاين بعػػػن اف

وُ ع ػػَص الفعػػل الثالػػث لعي نػة مػػن الشػػهادات تعكػػس جوانػػب خمتلفػػة . للتعػذيب يف ايئائػػر
وتسػتعرض   ػر شػهادة مػن هػذا الفعػل ابػكراؼ . حوؿ هذم افمارسة من منظػور ال ػ ايا

جػػػالد سػػػابق يعػػػري فيػػػ  طػػػرؽ إدارة وتنظػػػيمت وتسػػػليا التعػػػذيب، ويػػػذا تطورهػػػا إبػػػاف حػػػرب 
الرابأ ليقدـ نعػاً لفرنتػئ فػانوف َف يسػاق نشػرم باللغػة العربيػة ياػٌن  فيػ   ويفيت الفعل. الت رير

 .الكاتب الّعلة األنطولوجية بٌن االستعمار والتعذيب

 التعذيب الفرنسي في الجزائر. 2
يف تطػػػػػوير أسػػػػػػاليب  يثػػػػًناً  سػػػػػاهمتعمار الفرنسػػػػ  يف ايئائػػػػر السػػػػػتا» فػػػػانوف أفتػػػػئ قػػػػاؿ فرن

 «.ها االستعمار الدوِفالتعذيب الوحشية ال  ظمارس
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 اً جػػسر ، يمػا ابتهتاػا متداداً إفريقيػاً  ػافرنسا اأبلنتها ُمْستَػْعَمرة ايئائر ياند  فّ وذلك أل
 فػػنوهػػذا العػػدواف الشػػرس يرجػػأ أي ػػاً إُف ر . لإلمهتاطوريػػة األوروبيػػة يف إفريقيػػااسػػكراتيجياً 

فعػال لقػد بانػد  .3811باـ ايئائر ووّردها افتواصل ضد ا كمت االستعماري منذ د ول  
 .شػراسة قلما شػهػدها تاريػخ االستعمارب وّيئمن بػدواف بػسكري وبوليس  ايئائر 

 3935مػػػػا بػػػػٌن  حمت ػػػػرٍ  إذا َف نػػػػنس بػػػػفّف التعػػػػذيب يػػػػاف السػػػػالح الاػػػػائس السػػػػتعمارٍ 
 3811الغػػازي السػػتعمار ناشػػني مػػا بػػٌن  فنننػػا ال نتػػذير جيّػػداً أنػػ  يػػاف السػػالح 3963و
االغتعػاب وااػازر وب)مفروضػاً بربػب التعػذيب   نػذاؾياف النظاـ االستعماري . 3873و

حجػمت  ازمفػنبٌن هاتٌن افرحلػػتٌن  .، مثل أياـ إدارة افارشاؿ افش ـو بيجو(أي اً  ايمابية
تهػدأ ومتشػت تة، فأبػػداً بػل يانػد مسػتوطنة  تنقػرضّف دمارسػة التعػذيب َف غػًن أالػقمأ  شدةو 

 .رباف ما تعود للواجهة بعودة افعارضة لالستػعمػارقػليالً لكّنها س
افرحلػػة الػػذايرة التارطميػػة ايئائريػػة تقػػرف دمارسػػة التعػػذيب ب فّ نفػػرغػػمت هػػذا التطػػور التػػارطم  

لمواجهػػة ا ػػرب الثوريػػة الػػ  انػػدلعد يف الػػاالد، اَػػذت الػػػّدولة ف. فقػػااأل ػػًنة لالسػػتعمار 
إذا يػػاف ا جػػمت و . الػػػثورة ايئائريػػة بالربػػب والػػػقهرالفرنسػػية الػػػتعذيب يسػػػالح حاسػػمت يتػنػػػق 
بعػػػػد، فػػػػنّف بػػػػػدد افعػػػػّذبٌن ظمكػػػػن تقػػػػػديرم مب ػػػػات   ا قيقػػػ   ػػػػذم العمليػػػػة الواسػػػػػعة َف ضمعػػػػ

ايئائػػػػػريٌن مػػػػػن ففػػػػػ  معريػػػػػة ايئائػػػػػر العاصػػػػػمة وحػػػػػدها تعػػػػػّرض بشػػػػػرات اآلالؼ . اآلالؼ
 رخ أليسكر هورف ّم توقيػري ما  سب افف ،للتعذيب و الؼ   رين باتوا يف بداد اففقودين

 1.من سكاف القعاة%  51و % 11بٌن 
مئربػػػة فريػػػئ التعػػػذيب يف بنػػػد ذيػػػرم فمػػػثال ، «تقػػػػليدياً »يػػػاف تنػػػوّع أسػػػاليب التعػػػذيب 

سػػػيق  3961إُف صػػػائفة  3938إنّػػػ  مػػػن مػػػايو » :افػػػ رخ إينػػػوديبقسػػػنطينة يقػػػوؿ أمئيػػػاف 
اسػػػتهدؼ و . قوا ألوانػػػاً مػػػن الػػػػتعذيبو أيثػػػر مػػػن مائػػػة ألػػػػري شػػػلص إُف مئربػػػة أمئيػػػاف ليػػػػذ

ووثػػػػػلد الطػػػػرؽ . الرجػػػاؿأحيانػػػاً، مبقػػػػدار مػػػا اسػػػػتهدؼ األطفػػػػاؿ التعػػػذيب النسػػػػاء، وحػػػ  
، والتػػػفريغات يغػػارافتداولػػة يف ا ػػرؽ مبوقػػػد  ػػاـ افعػػادف، وقلػػأ األسػػػناف، واالغتعػػاب، واج

افػػاء، بػنق يتػػ، وا(ء اصطػػػكايهامػػن شػػػّدة قواػػا تػػػقطأ األسػػناُف األلسػػنَة مػػن جػػرا)الكهربائيػػة 
بلػػ  الئجاجػػػة، والتعػػذيب بػػػالهتد،  ْوَزقػػػةايتَ ، و هتازوالتغريػػق يف مغطػػس ممػػػاـ دملػػوء بػػػالاوؿ والػػ

ويػػػتمّت بػػػادًة إح ػػػار معتػػػػقلٌن . قتػػػلالتظػػػاهر بالوالتعليػػػق مػػػن األب ػػػاء، وتعػػػذيب الفػػػػسخ، و 

 

 .3987 باـ ، دار النشر بيهتماؾ، بلندف4591-4591ايئائر : حرب وحشية من أجل السلمتهورف،  أليستار  1
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اً أمػاـ تػفػػّنن اياّلديػن فشاهدة ض ايا   رين، ومأ هذم األساليب يلها ياق  اااؿ مفتوح
 2«.إذ بلغ األمر بفحدهمت أف يثػّقب ايماجمت بايتػارقة الكهػربائية

الػػػػػفرز، ويف الػػػػػشقق االسػػػػتنطاؽ ومرايػػػػئ َف ين عػػػػر هػػػػذا الربػػػػب افػػػػنظمت دا ػػػػل مرايػػػػػئ 
 فرقػػػػةنعػػػري »أو لػػػػػ 3«لل مايػػػة ايتالتػػػػػشّكل العمليػػػ»لػػػػبالعاصػػػػمة التابعػػػة ( فػػػيالت)والػػػدور 
فػػػػقد سػػػعد فرنسػػػا افسػػػتعمرة لػػػػتجعل مػػػن ، 5«افسػػػتعمرات مظلّػػػػٌنفيلػػػق »لػػػػأو  4«األ ػػػاث

يػػػاف ايػػػي  الفرنسػػػ  يػػػفمر : «سػػػاٍفاف»ػفػػػذهاد تػػػػقيمت مػػػا يسػػػم  بػػػ. ايئائػػػر ُجرحػػػاً ياػػػًناً 
يف الثكػػػػنات، وافليمػػػات، وافػػػئارع والدهػػػػاليئ وحػػػ  يف ا ػػػواء  ارسػػػ بالتعػػػذيب وينّظمػػػ ، وظمُ 

 .الطلق ليالً 
الػػذي ابتمػػد ماػػدأ األولويػػة ايازمػػة لإلقلػػػيم   –ّرد الثػػوري رّد هػػذا ايػػي  وفواجهػػة التمػػ

مػػػن أجػػػل إزالػػػة افنظّمػػػة السياسػػػية ف. باسػػػكراتيجية ا ػػػرب اف ػػػاّدة للػػػػثورة – ايتبلػػػ  الَعمليػػػ
يػػاف ايػػي  الفرنسػػ    ،افتفّصػػلة يف أوسػػاط الشػػعبو ياهػػة الت ريػػر الػػوطين التابعػػة اجداريػػة 

جية تػػػقـو أساسػػاً تيهػػذم ايتطّػػة االسػػكرا فّ مبػػا أو . اة شػػاملة يميػػأ السػػكافيػػفمر وطمطّػػا فراقػػػ
 6.ياف التعذيب منػّظماً ومنػّسػقاً   ،بل  حرب االستلاارات

. ياف ضااط فرنسيوف بسطاء يتعػرفوف يف حيػاة ومػوت بشػرات اآلالؼ مػن ايئائػريٌن
تقػػػػػـو ة بسػػػػػكرييػػػػػل وحػػػػػدة حيػػػػث يانػػػػػد  الفوضػػػػػ  الػػػػػ  ظهػػػػرت يف بدايػػػػػة ا ػػػػػرب وبعػػػػد 

لػػػػتعذيب مػػػن شػػػرع ايػػػي  الفرنسػػػ  يف ترتيػػػب دمارسػػػت  ل ،بلػػػ  طريقتهػػػا «السػػػتلااراتا»بػػػػ
أي ػػاً يف تػػدريس  العسػػكرشػػرع و  .«مريػػػئ التػػػنسيق مػػا بػػٌن خمتلػػري فعػػائل ايػػي » ػػالؿ 

ا اؿ يف مريئ التػدريب فكاف ػة ا ػرب التمّرديػة، الػذي أنشػفم ياف مثلما  التعذيب منهجياً 
هػػػػذا  ةمدرسػػػػفكانػػػػد  «!ال تعػػػػّذبوا، ومػػػػأ ذلػػػػك بػػػػّذبوا»: صػػػػاحب افقولػػػػةالعقػػػػػيد بيجػػػػار 

 

 الرماتػاف، بػاريس دار النشػر ،ايئائريػة الت ريػر حػرب أيػاـ للتعػذيب مريػئ حػوؿ حتقيػق:أمئياف  مئربة إينيودي،. ؿ. ج  2
 .3993 باـ

3  Dispositif Operationnel de Protection. 
4  Demi-Brigade de Recherche. 
5  Demi-Brigade de Recherche. 
 ميتػًناف، وفرنسػوا ُيُػن، ومػايس اليوسػد، ويفػلوم، منهمت روبػًن التعذيب أّيدوا الفرنسية الدولة مس وِف من ياًن بدد  6

ن شػاريا شلعػياً يف ذياللػ والقايػارد لوباف مثل ومنهمت أي اً نواب .سوستاؿ وجاؾ موِّف، وج  موروا،-بورجاس وموريس
همت   ريػاأ دزالػ وأرقػػود، فػال بيجارو و ماس منهمت بقيد برتاة ال ااط من وزمرة وشاؿ فصاال مثل التااينر  أما .التعذيب

 . وايئائرياتٌنستفظأ ايئائريت
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صػػػادؽ بليهػػػا الاوليسػػػ  الػػػ   ، منهػػػا طػػػرؽ التعػػػذيبلتعػػػذيبلطػػػرؽ السػػػفاح تُػػػدر س بػػػدة 
 .اففتػ  العاـ لإلدارة روج  ويلػيـو

  

  

  

  

  

 
 الػػذي 7فرنسػػوا ميتػػًناف، نػػذاؾ، لدا ليػػة اوزيػػر  يػػاف اففػػت  ويليػػـو يشػػتغل حتػػد سػػلطة

َف  .«التئام  منته  النػئاهة افعنويػة»ػب بنبػداد تقرير حوؿ التعذيب ويليـو صرّح بند تكليري
فيتػػػاٌّن مػػن تػػػقريرم أّف الػػػتعذيب قػػد مػػورس بكػػل األشػػكاؿ  ،الكػػالـبتلطيػػري  يتعػػّوؽ ويليػػـو

 أفّ التقريػػػر بػػػرز أ، يمػػػا معػػػاٌف الشػػػرطة والػػػدرؾيػػػل مػػػن طػػػرؼ   ، وذلػػػكالػػػ  ظمكػػػن تعػػػّورها
ويليػػػػـو لقػػػػد طالػػػػب . لق ػػػػائية قِالػػػػد بالتعػػػػذيب يوسػػػػيلة باديػػػػة أًنػػػػاء الت قيػػػػقاف سسػػػػة ا

 .رمظبدالً من ح بافعادقة الػقانونية بل  الػتعذيب وبت ديث أسالػيا 
ويليػػـو ، يمػػا حػػّث ضػػااط الػػػشرطة الػػػق ائيةَموْيػػوؿ إُف ػتعذيب قػػانوين بػػويليػػـو  ىدافنػػ
 طة الق ػائية أو حمػاف  الشػػرطة  ػور ضػابا الشػػر ييف ظػػروؼ حمػػددة  »طػرؽ  اصػة  بلػ 
 بجينػػئ ، ]تابو األفػاينْسػالغَ إُف جهػاز  يُػَلم ػ [ماضػياً قػػريااً وم فػاً  التوصػيةقد تػثًن هػذم . مثالً 

ويليػػػـو   وصػػػفف «.لكػػػن مػػػا دامػػػد افسػػػفلة قػػػػد طُرحػػػد فػػػال سػػػػايل لتجّناهػػػا. منػػػ  الػػػاعن
وهػػذا  – الػػػتعذيب بالئجاجػػة مػػا يفعلػػ مثل –ًػػاراً بدنيػػة  كرؾ يػػ البػػػتعذيب بعػػري وبلمػػ  

أسػػاليب أناػوب افػاء والكهربػػاء  عملدإذا اسػتُ »: فيقػوؿمعػل ة فرنسػػا وشػرفها، بػٌن فػػق او ي
تُػػسّاب صػدمًة نفػػسيًة أيػػثر مػن جسػدية ومػن ًػػمت  ال ظمكػُن ا كػمت بليهػا بف ػػا س ػذر ياػًن 
ء يف فػػمت ال ػػ ية إُف ّف التعػػذيب بواسػػطة أناػػوب افػػاء يػػتمّت بعػػّب افػػاإ. ُمْفرِطػػةذات قػػػسوة 

ريغػػػػات  بتفيػػػػتمّت ف ئ التعػػػػذيب الكهربػػػػاأمػػػػا  .التاليػػػػأحػػػػد اال تػػػػػناؽ فػػػػػقا دوف اجغمػػػػاء أو 
 «.يهربائية سريعة وبديدة توضأ بل  ايسمت مثل الػك  بالػنار

 

لنفػػت  افنػػاداة  .3935نػػوفمهت »: مػػا يلػػ  أمػػاـ دابػػ  معػػل ة الدولػػة العليػػابعنػػواف روى افػػ رخ فيػػداؿ نػػاي  يف يتابػػ    7
ة بايئائر العاصمة م اءة يف السابة السادسػ العادلة شاهدت احملامية روين استيب بعن مكاتب قعر إذ .مبشهد رمئي

ح ػػػور دوف بػػػإُف مكتػػػب يػػػاف صمػػػرى فيػػػ  اسػػتجواب بػػػدد مػػػن مويليهػػػا  دصػػلوو صػػااحاً، فاجتػػػازت نقطػػػة مراقاػػػة افػػػرور 
وزيػر فػاامت فرنسػا،  يفهػذم الق ػية أذيعػد سػرباف مػا  .ظهورهمت دملػوءة بػايروح أفوَف يالح  قاض  الت قيق . حمامييهمت

 «...بالكذباحملامية روين استيب  ،فرنسوا ميتًناف ،الدا لية  نذاؾ

 .ُأوساريس، وبيجار، وماسو، وشال: من اليمين. بعض الضباط المعروفين بتوظيف التعذيب        

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



  يراسة بن تاريخ التعذيب الفرنس  يف ايئائر 
 

 

363 

+ + + + 

+ + 

 البطفففف  المجاهفففف  تىقيفففف 
 مهيففففففف   بففففففف  العزبففففففف 

 الذ (  المجاورة الصىرة)
 .التعذيب تحت استشه 

 

 مفففىان ي  وإهانفففت تىقيففف 
 .تعذيبهم قب  جزائزيي 

   

 

    

نكيػ  ار العقيد تْ ندفاع الذي أ مت اللِعَعْرنة الوحشية هو نفس اّف هذا ا ماس الفرنس  إ
إذا ياف يف الشارع »: يقوؿ في  8ا رب ا ديثة بنوان ففلّػري يػتاباً . مأ والتعذيبالقلتنظًن 

ضػػمن مػػن ًالًػػة أو أربعػػة أشػػلاص  فّ يػػكرج   أو  .مائػػة شػػلص زمػػػتار مػػنهمت حػػواِف أربعػػٌن
هػػػذا ضُمػػدث  وفػػاً بلػػ  أّي حػػاؿ ومػػن ًػػػمَّت . نػػػقـو بتعػػذيب األربعػػٌنفهػػػ الء يعلمػػوف شػػػي اً، 

 «.رمعل بل  أ اار
يانػػد عيػػة  مالقترسػػانتها  يففرنسػػا  جمتهػػاالػػ  أداآليلػػة لل ػػمت اجنسػػاف افهػػارات هػػذم إف 

، ولكنهػا بلػ  العػعيدين السياسػ  وافعنػوي «العمليايت»من دوف شك فّعالة بل  الععيد 
  َف تساهمت إالّ 

َ
 .إُف استقالؿ ايئائر انته الذي  ْدرَجيف تعجيل اف

 

 .3963 عام باريس المستديرة، المائدة النشر دار ،الحديثة الحرب ْترانكيي،. ر  8
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 ممارسة التعذيب في معركة الجزائر العاصمة    

 وتعذيب جزائري بهذا الجهاز في معركة العاصمة (المّولد الكهرطيسي)« جيجانال»جهاز 
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 عيِّنة من الشهادات. 3
 محمد عباس التركي. 1.3

 .3937ديسمهت -، نوفمهت35-33، بدد رقمت اااهد: افعدر
. يف مقػر سػكنايألق  افظل يػوف القػان بلػ   3937يف األياـ األوُف من شهر مارس سنة 

 فّ بينمػا رمػن يف الطريػق الحػ  أحػد ا ػراس أ. قادوين إُف مريئهمت بلػ  مػس سػيارة بسػكرية
وهػو يػدلل  «مػا رأيػك يف هػذا، سػُيقتل أـ ال »ثمينػة، فقػاؿ لئميلػ  الغػراض األ وزيت بعن 

بعد الرد اجصما  . بل  يالم  هذا  رية الفتة من ساابت  بل  بنق  يف إشارة توح  بالذب 
واَياة، َبَمَد ا

ُ
فرنػك، وربطػة بنػق، وأزرار ألػري  61مالػغ  ًناف بل   ريدي مػنالمن قائد اف

 .زند القميص، وسجائر
يل موقوؼ حتـو حول  ااامات  طًنة يكرج   أف   فّ أ هتين فيما بعد رفقائ  يف ا جئ أ

، وهذا ما ياند تشػًن إليػ  إظمػاءة افظلّػّ  العػرضمة بتمريػر يػدم (Perrin)يُقتل يف مئربة بًنين 
يػػػاف . يػػػل مشػػػتا  فيػػػ  مػػػن يػػػل شػػػ ء  ػػػٌن  وزتػػػ   يػػػاف العسػػػكريوف يسػػػلاوف. رمػػػو بنقػػػ 
إّمػػػا الػػػذين يوقفػػػوف افشػػػتا  فيػػػ ، وإمػػػا الػػػذين يقودونػػػ  إُف افئربػػػة، وإّمػػػا الػػػذين  –افظّليػػػوف 

 .يلهمت ضماولوف سلب ال  ية دما ظملك –ضمرسون  أًناء االبتقاؿ 
احية يف ضػ) ، يما يسمي  سكاف القرية، يوجد بالقرب من ب ر  ػادـ«حوش بًنين» فّ إ

 -مػػػن مفػػػكرؽ الطػػػرؽ بػػػٌن الاليػػػدة نبلػػػ  طريػػػق السػػػ اولة وبلػػػ  بعػػػد ييلػػػومكري( العاصػػػمة
مل تشػتفهػذم افئربػة باػارة بػن بنايػة سموذجيػة للمسػتعمر الفرنسػ  إذ . والسػ اولة العاصمة
هػػا بنايػػات جمهػػئة لت  ػػًن وحفػػ  ايتمػػور، وتوجػػد  لفهػػا مشػػجرة، ور بنايػػة مريئيػػة ُ ابلػػ  

 .حات شاسعة من الكرـووالكل بائمت وسا مسا
وغالاا ما يػتمت نقػل افشػتا  فػيهمت إُف هػذا افكػاف بلػ  مػس مقطػورة حمكمػة السػد بف ػل 

أسػالؾ شػائكة ضمرسػ   بػ  غطاء رييك، ومبجرد وصػو مت ضُمَو شػوف يف ف ػاء مكشػوؼ حتػيا
 ، ب ياػػػدأ االسػػػتنطاؽ بعػػػد يػػػومٌن أو         بػػػدة مظليػػػٌن مسػػػل ٌن برشاشػػػات جػػػاهئة لالسػػػتعماؿ

ويف غ ػػوف االسػػتنطاؽ يُغلػػق بلػػ  افتهمػػٌن دا ػػل إحػػدى األحػػواض ايتمسػػة . ًالًػػة أيػػاـ
 9.يتمورابشر افلععة لتلئين 

 

خمععػة ( بػدالً مػن أحػواض)« أقايػة»دا ػل  «افتهمػٌن»تقريػر ينػة ا مايػة يشػًن إُف دمارسػات تتمثػل يف احتجػاز  فّ إ  9
قُتِػػل ( تلمسػاف) بعػٌن يسػػر : ديػد مػػن ايئائػريٌنيف حػاالت ًالًػػة بلػ  األقػل تسػػااد هػذم افمارسػػة يف وفػاة الع. لللمػور
سػتة بشػر  3937بريػل أ 37قُتِػل يػـو ( معسػكر) ، ومبرسػ  لكومػب اً  جئائريٌنما يقارب ايتمس 3937مارس  33بـو 
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أمػػا فيمػػا طمعػػين، فقػػرروا حاسػػ  بلػػ  الفػػور دا ػػل واحػػد مػػن تلػػك األحػػواض، بعػػد أف 
 .ق ي  ال شك أ ا  طًنة فّ افس ولوف أ رَ دّ قَ 

جر مساحتها تكراوح بٌن مكرين آلعنوبة من اأحواض ايتمور باارة بن بنايات صغًنة م
الًػة أمتػػار مربعػة، ومػػئودة يف ايهػة الت تيػػة بفت ػػة يتيمػة يف شػػكل ًقػب قطػػرم سػػت ف إُف و ًو

قػػػام  متوسػػػطة ينػػػد أجػػػد  ومبػػػا أفّ . افعػػػذ ب ا ػػػوضن طريقػػػ  سػػػاعٌن سػػػنتمكر ويػػػد ل بػػػ
افعتقلػػػػٌن ذوي بنػػػد اسػػػت الة د ػػػوؿ بعػػػن   وقيػػػل ِف أنػػػػ. صػػػعوبة يف الولػػػوج إُف الػػػدا ل

األحجػػػاـ الكاػػػًنة بػػػهت ذلػػػك الثقػػػب، يػػػاف افظليػػػوف يفت ػػػوف الاالطػػػة العلويػػػة الػػػ  تشػػػكل 
ويػاف يػل . سقري ا وض وينػئلوف افعتقلػٌن مػن  ال ػا  اػاؿ يشػدو ا حػوؿ إبطػ  افعتقػل

ضػػيق افكػػاف يسػػم  بتمػػدد افعتقلػػٌن دمػػا  يكػػن حػػوض يػػفوي سػػتة إُف سػػاعة أشػػلاص، فلػػمت 
فاقيػد طيلػة ةسػة بشػر يومػا يف .  الاقػاء يف وضػعية القرفعػاء باسػتمرارياف ي ػطرهمت إُف

تلللهػا شػ  تهذم الوضعية َف أبرحهػا إالّ بنػدما ينػد أسػاؽ إُف جلسػات االسػتنطاؽ الػ  
 .أصناؼ التعذيب

يف بعن األحياف ياف ذلك الثقب ُيسد بكيس، وذلك حسب مئاج ا ػراس أو اْسػتياء 
ومن  الؿ نفػس هػذا .  نقاً معتقلٌن بدة  ةٌن، دما تساب يف وفاقلافظليٌن بشهادات افعتَ 

 .الثقب ياف حراسنا ظمرروف لنا بعن بقايا وجااامت إذا تذيروا وجودنا هناؾ
. يف افئربة قرابػة أربعػٌن مظلػ  ُ ع عػوا السػتنطاؽ وتعػذيب افتهمػٌن، و راسػتهمت ياف

مكلفػػػوف  عوصػػػاً بالػػػدوريات  أمػػػا افظليػػػوف اآل ػػػروف، فلػػػمت اسػػػتطأ حتديػػػد بػػػددهمت ويػػػانوا
والحظػػد يف صػػفوؼ هػػ الء العديػػد مػػن األجانػػب مػػن ضػػمنهمت بػػدد  . وبمليػػات التوقيػػري

يػػانوا   – وهػػويتهمتإ فػػاء أصػػو مت  بلػػ همت الشػػديد صػػبػػرغمت حر و . ياػػًن مػػن فرنسػػي  ايئائػػر
ثػػػًن مػػنهمت بسػػػاب الك لقػػد افت ػػػ  أمػػر –ينػػادوف بع ػػػهمت بع ػػا بفريػػػاء شلعػػية مسػػػتعارة 

 .يئ سكاف ضواح  باب الوادياللهجة ال  و

                                                                                                                         
، قائػػد فيلػػق (Pédron)لقػػد ذيػر اينػػراؿ بػػدروف . واحػػد وبشػػروف جئائػػري يونيػو 37قُتِػػل يػػـو ( الاليػػدة)جئائػري، ومبوزيػػاة 

افقاومػػة أمػا جملػة . «حػوادث حديثػة»بعنػػواف  3937بريػل أ 38هػذم ايػرائمت بػالتلمي  يف افػػذيرة الػ  نشػرها يػـو  وهػراف،
(. سػػػمتا 59) وردت قائمػػػة أريػػػاء ايئائػػػريٌن القتلػػػ  بعػػػٌن يسػػػر ففػػػ 3937 يونيػػػو 31ُف إ 3مػػػن  13بػػػدد رقػػػمت  ايئائريػػػة

افقاومػػػة أشػػػارت جملػػػة . فشػػػتا  فػػػيهمت يف بمليػػػة وشػػػيافعقػػػب تفجػػػًن لغػػػمت مػػػن حتػػػد سػػػيارة بسػػػكرية فرنسػػػية م ابتقػػػاؿ ا
واامػػػد العسػػػكريٌن الفرنسػػػيٌن بنلقػػػاء قنابػػػل مسػػػيلة للػػػدموع « يػػػةقَاأ»ةػػػور ولػػػيس يف  «أحػػػواض»إُف القتػػػل يف  ايئائريػػػة
ين بػًنِف، راجػأ باتريػك يسػاؿ وجيوفػا. إُف وفاة ايئائريٌن الػذين ُيد سػوا بػدا لها أّدى من تلك األحواض دما ٌندا ل اًن

، ص 3963، دار النشر فرنسػوا ماسػهتو، بػاريس 3963-3935 رسائل وشهادات جئائريٌن: الشعب ايئائري وا رب
311 . 
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 وَشل عػػػدُ . أ ػػػرى قػػػد سػػػاق ِف أف التقيػػػد  ػػػمت يف مكػػػاف مػػػا بافدينػػػة اوجوهػػػ وميّػػػئتُ 
مػػن ، فقػد يػاف «بيػًنو»الػئبيمت الػذي يػاف يَعيػُث فسػاداً يف افكػاف، وهػػو مػالـز أوؿ ُيسػم  

 .فرنسي  ايئائر
ويانػػد حعػػص . ميػػايو مػػرات ًػػالث أو أربػػأ أو ، ٌنُأ لالسػػتنطاؽ مػػرتيػػاف افػػتهمت طُمَ ػػ

التعػذيب تػدـو مػن نعػػري سػابة إُف ًػالث سػابات ياملػػة حسػب قدراتػ  الادنيػة وطاقػػات 
 وحػدهمت، ٌنإف تسيًن االستنطاؽ ياف من مهمة افظليػ. االستنطاؽبل  ايالدين القائمٌن 

أو ( DST)غػًن أف ذلػك يػاف صمػػري   ػور رجػاؿ الػدرؾ ومػػوظف  معػل ة حراسػة الػػكراب 
 .رجاؿ افكتب الثاين

بعد إ راج افشتا  في  من ا وض ياف يساؽ إُف غابة صػغًنة وراء الانايػة افريئيػة حيػث 
س يف يػػاف التنكيػػل ظُمػػارَ . حػػددت مسػػاحة التعػػذيب بػػاعن األييػػاس افمتػػدة بػػٌن األشػػجار

 .ا واء الطلق سواء يف العااح أو حتد جن  الليل
تػػػفرج  أجسػػػاـ افعتقلػػػٌن تتػػػدُف بلػػػ  أغعػػػاف األشػػػجار وبلػػػ  أطرافهػػػا ت رأيػػػد حاػػػاالً 

مكػػث بعػػن السػػجناء بلػػ  هػػذم ا الػػة . رمػػو ايتلػػريشػػدودة ن، أطػػرافهمت األربعػػة ميقيػػداف
د مولّػ: العتاد الكالسيك  افعهود يف قابات التعذيب شاهدت هناؾ. طيلة يومٌن أو ًالًة

ر، ناجِ مَ و هراوات، و أنابيب ميام، و للتيار الكهربائ ، وحوض صغًن بدؿ افغطس التقليدي، 
 .ستعمل لو ئ أظافر افتهمٌن الذين ال تفل  معهمت الوسائل األ رىدبابيس طويلة تُ و 

فعنػػد أوؿ . ُد مػػن يافػػة لااسػػ  وياػػدأ االسػػتنطاؽرّ بعػػد وصػػوؿ افػػتهمت إُف تلػػك الاقعػػة، صُمَػػ
تػػػردد أو نفػػػ  يتعػػػرض افػػػتهمت  عػػػة أوُف مػػػن التعػػػذيب بالكهربػػػاء يليهػػػا يف غالػػػب األحيػػػاف 

 .هذم األساليب معروفة وغنية بن الوصري هنا فّ إ. افاءالتعذيب بايتنق ب
عػػػػذ ب نػػػػا تُععػػػػب أبػػػػٌن اأحي

ُ
الػػػػ  تقػػػػذفها أقػػػػداـ  القػػػػدـب يُعػػػػرض للريػػػػل وامػػػػاً يكػػػػرة اف

حػ  وإف ا ػار ال ػ ية  وتسػتمر اللعاػة. العسكريٌن افئودين بفحذية ذات صفائ  حديديػة
أف وئقػػػد أياػػػادهمت مػػػن جػػػراء هػػػذم  تػػػوىف العديػػػد مػػػن ايئائػػػريٌن بعػػػدقػػػد بفعػػػل اججهػػػاد، و 

 .افمارسة
ن أيثروا من التعذيب بالنار حيث يانوا يرشوف الانػئين فوؽ موضأ حمدد من يايالد فّ إ

اػوف ذلػك بالنػار واسػتعملوا يػذلك . جسمت ال  ية، يدم أو فلذم بل  سايل افثػاؿ، ب يله 
ال تطاؽ من شػدة  اً ث حروق دوضأ دا ل األب اء التناسلية فيُ يافساار الكهربائ  الذي 

 .مجيعهن م تشويههن  ذم الطريقة «حوش بًنين»بػ رفيت مر الالنسوة ال. األَف
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هػو النجػر،  «مئربػة بػًنين»اال تعػاص الػذي ظميػئ فػنف لكن مأ هػذم األصػناؼ يلهػا، 
د افعذ ب بعفة حمكمػة فػوؽ طاولػة تسػتعمل يِمْنَ ػَدة، ب ضُمػرث فلػذم أو ذرابػ  أو إذ يقيّ 
يػوف يػَذّروف ويف بعن األحيػاف يػاف افظلّ . بواسطة منجر واما يما تكشا األ شاب ظهرم

 .افل  فوؽ ايراح بل  سايل التسلية
هت بلػ  سػكب بليػ  دلػو ميػام بػاردة جيقاظػ  ب يػاف صُمػقػل يػاف يُ ويلمػا أغمػ  بلػ  افعتَ 

ف ُيسػػاؽ مػػن ينهػػار افعػػّذب يػػا وبنػػدما. الػػرين مػػرات بػػدة حػػوؿ الانايػػة وهػػو صمػػّر مقطػػورة
ونظػرا لدرجػة اجبيػاء الشػديد .   بلػ  قيػد ا يػاةئػجديد إُف دا ل ا وض حرصاً بل  إبقا
" سػػػػابدي"الثقػػػب ال ػػػػيق، فكػػػاف ا ػػػػارس افظل ػػػّ   ؿال يسػػػتطيأ افعػػػذ ب الولػػػػوج مػػػن  ػػػػال

 .ال  ية بو ئم من الدبر خبنجر
ة أشػػػلاص مجابػػػات مػػػن سػػػتة إُف سػػػاعبلػػػ  شػػػكل جػػػئين قلػػػد قاػػػل هػػػذا أننػػػا ينػػػا حمتَ 

نفراديػػة، وهنػػاؾ شػػاهدت بعػػن افثقفػػٌن ايئائػػريٌن دمػػن برفػػد يف السػػابق ابػػدا ل أحػػواض 
وبلمنػػا أ ػػمت ُحِقنػػوا مبػػادة  اصػػة . نفس ضػػروب التعػػذيب ياػػاق  افعتقلػػٌنلػػوهػػمت يتعرضػػوف 

، فكاف افعذ ب ينقلػب حتػد مفعػوؿ افعػل إُف شػا  «معل ا قيقة»قاؿ أحد ا راس أ ا 
 .ات ياملة حوؿ مواضيأ غاية يف التهافدجمنوف يهذي ساب
قػل بسػربة حيػث يت ػوؿ إُف جمػرد  يػار افعتَ اهذم الوتًنة ياف ينتهػ  إُف   والتعذيب بل

نفػػاذ افعلومػات واسػػت الة إ ػػالء  فّ إ.  رقػة بشػػرية اسػػتنفذت يػل معلومااػػا فػػال فائػدة فيهػػا
إُف   يػدفعاف افظلّػ( بػنهمت فػرجبساب احتماؿ شهادامت بن التعػذيب إذا أُ )قلٌن سايل افعتَ 

 .التللص من ال  ية يف أقرب اآلجاؿ
بلػ   – اصة أول ك الذين ناؿ منهمت التعػذيب  – اً مظل يوف سكارى سجين أ ذيلما 

يػاف . حواِف السابة العاشرة أو ا ادية بشر مساء، ينا ندرؾ أننا لن نػرام حيػاً بعػدها أبػداً 
. ، ب يُذب  هنػاؾئبلةانايات فوؽ تلعة تستعمل يمافعذ ب يُعّرى ويقّيد ب ُيس ب  لري ال

الًػوف مشػػتا  فػػيهمت نفػػس افعػػًن مػػن جممػػوع  هػذم افمارسػػة جػػد شػػائعة حيػػث لقػػ  ةسػػة ًو
قلػػٌن العنيػػدين بغػػرض وبػػادًة مػػا يػػتمت اجبػػداـ أمػػاـ أبػػٌن افعتَ . «حػػوش بػػًنين»تسػػعٌن مػػروا بػػػ

 .التفًًن بليهمت ويسر مقاومتهمت
بالفعػل . االبػكراؼ ال ي ػمن السػالمة فّ فػة معتقلػ  افئربػة أن ياومنذ ق ية ممادي تػيقّ 

لدـ لفػػكرة قعػًنة يعػػوف ممػادي ابػكرؼ بكػػل مػا يػاف ينتظػػر منػ  افظل يػوف، حػػ  أنػ  اسػتُ  فّ إ
يف  مت قيػػدومأ ػػ، غػػًن يػػـو التػػاِفالبنػػ  يف  بػػاجفراجفػػذات يػػـو وبػػدوم . َف يػػنج  ، ولكنػػواشو 
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يػاف يعػرؼ الكثػًن حػوؿ . وم إُف التلعة، ب جئوا رقاتػ افساء يما قيدوا افواطنٌن الذين ساق
  .دمارسات وبادات رجاؿ بيًنو

، ويػػاف يوجػػد يف 3937  تقرياػػا يف نفػػس الفػػكرة الػػ  اوقفػػد فيهػػا يف مػػارس لّ سػػ ريَ أوقِػػ
مػن ب ػر  لريابيػإ، أممػد مػن ب ػر  ػادـ و ٌنحوض جماور برفقة بن قػداش مػن العاصػمة وشػاب

 .يانا يشاريا مت نفس ا وض  اجهل أرياءشمن أي   ر ٌنتوت ، ويذا معتقل
وبعػن .  الؿ األياـ الثمانية بشر ال  باشها يف هذا افكاف ياف سّل  يستنطق يوميػا

ذات مسػػػاء . ب ًػػػالث مػػػرات يف اليػػػـو الواحػػػد دمػػػا أ كػػػ  يثػػػًنا وأوهنػػػ عػػػذّ األحيػػػاف يػػػاف يُ 
ن معطفػػػ  ، ب جػػػّردم مػػػ33أ رجػػػ  مظلػػػ  سػػػكراف  ػػػل مػػػن ا ػػػوض بلػػػ  حػػػواِف السػػػابة 

وتريػػد مالبسػػ  مهملػػة أيػػاـ بديػػدة بنحػػدى زوايػػا افئربػػة بلػػ  . وبدلتػػ  وذ ػػ  فػػوؽ التلعػػة
ثالًػٌن ويػػاف مهندسػػا بشػػرية المسػػة و ايػاف باػػد الػػرممن سػّل  يف سػػن ايت. مػػن ايميػػأ ىمػرأ

 .الاكروؿ شاؿ مبدينة وهراف
قسنطينة، توجد للثكنة ال  تطل بل  شارع رئيس  دا ل الانايات القرياة من افد ل ال

د  شػػػد افشػػػتا  فػػػيهمت الػػػذين يػػػفيت  ػػػمت رجػػػاؿ الفرقػػػة أو َعػػػعِ بشػػػر زنئانػػػة  ُ  اًػػػينحػػػواِف 
إف طػػػػوؿ هػػػػذم الئنئانػػػػات ًالًػػػػة أو أربعػػػػة أمتػػػػار وبرضػػػػها مػػػػكرين أو ًالًػػػػة أمتػػػػار، . افظليػػػػٌن

 ٌنشػػلص حسػػب دفعػػات ايئائػػريٌن افلقاػػ 11أو حػػ   31إُف  33وضمػػو ش بػػدا لها مػػن 
 .«يهمتافشتا  ف»

أّدى إُف وبالرغمت مػن االيتظػاظ الفظيػأ َف تكػن هػذم احملػالت يافيػة جيػواء افعتقلػٌن دمػا 
ف و حتويل رواؽ مكشوؼ تطل بلي  أبواب الئنئانات إُف قابة مجابية يكدس دا لها افعتقلػ

غمت افعتقلػػػوف بلػػػ  رفػػػأ اليػػػدين إُف فػػػًنُ . يتعرضػػػوف إُف افعايسػػػات والتنكيػػػل افسػػػتمرالػػػذين 
مػػن افعتقػػل فينػػػئؿ  ءأو الوقػػوؼ بلػػ  رجػػل واحػػدة سػػابات ياملػػة، وفػػا ينػػاؿ اجبيػػا األبلػػ 

 . رب بفةص الاندقيةال  أو يري  رجل ، ينهاؿ بلي  ا راس بييد
فيشػهر  –مػن زمالئػ  " وطنيػة"أيثػر ال شػك أنػ   –غالااً ما ياف أحد ا راس يفيت لػيالً 

 «!فرنسا احتي»: رشاش  ويفمر افعتقلٌن بالعراخ
يػػػػاف افعتقلػػػػوف ظمكثػػػػوف مػػػػن أسػػػػاوع إُف بشػػػػرة أيػػػػاـ  ػػػػذا الػػػػرواؽ قاػػػػل أف ينقلػػػػوهمت إُف 

 يف الػػػػرواؽ ٌنويوجػػػػد وسػػػػا حشػػػػد افعتقلػػػػ". سػػػػكافجا"زنئانػػػػات أو ضمولػػػػو مت إُف معسػػػػكر 
أشػػػلاص طػػػابنوف يف السػػػن ومرضػػػ  مثػػػل ذلػػػك القعػػػاب مػػػن حػػػ  حسػػػٌن داي افعػػػاب 

ففًنػاء مملػة تفتػي  ضػلمة يف حػ  سػكنام،  .ئمييال ظمكن  التنقل إال بف ل بكػا  –بعجئ 
إُف افقػاوؿ  يػـو التػاِفالدفأ يف مليوف فرنك يف بيتػ  يانػد سػتُ  3.9بثر افظل يوف بل  مالغ 
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قػػل زبمػػاً أنػػ  مشػػتا  فيػػ ، وذلػػك تػػ ، فاسػػتوُف افظل يػػوف بػػل افالػػغ وابتُ الػػذي يقػػـو بانػػاء فيلّ 
 إفّ . نفػػػس افعػػػًن  ا السػػػطو، فلقػػػشػػػكوى بػػػن هػػػذببنػػػ  اـ قػػػدّ تبعػػػدها . لت اشػػػ  العراقيػػػل
ال ػػعفاء بػػٌن  –مػػن الوهلػػة األوُف  –قعػػاء جس  ػػذا الػػرواؽ يكفػػ  لوحػػدم التنكيػػل افمػػارَ 

ًنػٌن ا)مات العديد منهمت  الؿ الفكرة ال  ق يتها بثكنػة ا ندسػة العسػكرية وقد . قلٌنافعتَ 
 (.وبشرين يوماً 

كنػػة حسػػٌن داي  ػػا بػػالطاأ قابتهػػا للتعػػذيب ياػػاق   مرايػػئ ا جػػئ والفػػرز واسػػتنطاؽ ًو
بػػالقاو، ومبجػػرد وصػػوؿ السػػجٌن إُف بتاػػة الاػػاب يتلقػػ   «قابػػة الت قيػػق»فتوجػػد . افعتقلػػٌن

فيعرونػػػ  ب  «الق ػػػاة»وهنػػػاؾ ينتظػػػرم .   دمػػػا يقػػػذؼ بػػػ  أسػػػفل السػػػلمتيػػػريلػػػة شػػػديدة يف يليت
لوف التيػػػار يرمونػػػ  بػػػدلو يامػػػل مػػػن افػػػاء بلػػػ  جسػػػدم ويثاتػػػوف األقطػػػاب الكهربائيػػػة ب يوصػػػ

وتوجػػد هنػػا ! ومػػا هػػذا إالّ تػػروين أوِف يػػدـو حػػواِف بشػػر دقػػائق. حسػػب الطريقػػة التقليديػػة
غػػػػًن أين َف أر مّولِػػػػد   «حػػػػوش بػػػػًنين»نفػػػػس وسػػػػائل التعػػػػذيب التقليديػػػػة الػػػػ  شػػػػاهداا يف 

بعػػػد  ايػػػة حعػػػة التعػػػذيب، يسػػػاؽ . معػػػدر التيػػػار هنػػػا هػػػو الِقطػػػاع الكهربػػػائ : يهربػػػائ 
فػػػال ضمعػػػل . جربػػة مػػػاء يػػػروي  ػػػا بطشػػػ  حػػػ إُف زنئانتػػػ ، وهنػػػاؾ ال صمػػػد  افعتقػػل افنهػػػك

افعتقلوف إال بل  جفنة واحدة حجمها ال يئيد بن نعري اللػكر، وذلػك لكػل زنئانػة ولليػـو 
مػػػن  ٌن شػػػا  حمػػػرومٌنافعتقلػػػ فّ أ، فنسػػػتطيأ القػػػوؿ 11أو  33الواحػػػد، أيػػػاف بػػػدد النػػػػئالء 

 .افاء
هػػذم  فّ فػػٌن  راسػػة واسػػتنطاؽ افعتقلػػٌن نقػػاب واحػػد رغػػمت أال يوجػػد بػػٌن افػػوظفٌن افكل

هنػػػػا ال صمػػػػد افعتقػػػػل تقرياػػػػا سػػػػػوى . الثكنػػػػة تنتمػػػػ  إُف ا ندسػػػػة العسػػػػكرية التاسػػػػعة بشػػػػر
الّ اللاػاس، وامػاً يمػا يػاف ا ػاؿ يف ب ػر إليس  مت من هذا صفات افظل يػٌن  ولكنافظل يٌن، 
 «الػػػدي أس يت»شػػػرطيٌن وبناصػػػر و ( فو سػػػتعمر م)ايئائػػػر  وفهػػػمت يف ا قيقػػػة فرنسػػػي.  ػػػادـ

ف يف هي ػػػػة افظل يػػػػٌن، ويئاولػػػػوف مهمػػػػتهمت بثكنػػػػة ا ندسػػػػة و يلهػػػػمت دموهػػػػ  «افكتػػػػب الثػػػػاين»و
ويػػاف بع ػػهمت يشػػارؾ بانتظػػاـ يف حعػػص التعػػذيب أو يشػػرؼ بليهػػا شلعػػيا،  . العسػػكرية

 . ب  صلة قرابة مأ بطل افاليمةيما ياف شفف الشرط  حليم  الذي ياف يدّ 
اف معظػػػمت هػػػ الء ايالديػػػن يف ػػػل التسػػػكر بلػػػ  هػػػويتهمت، فكػػػانوا يتموهػػػوف يف هي ػػػة يػػػ

ئنػئان  أحػد افظل يػػٌن، لفلمػا مي ػئ مػتهمٌت احتِجػَئ بئنئانػة مالصػقة . مظل يػٌن أصػلهمت مػن بػاريس
بلػ  السػابة السادسػة )نادام باريػ ، فتتظػاهر هػذا األ ػًن بعػدـ االيػكراث، وبعػد فػكرة قليلػة 

 .ج السجٌن من زنئانت  ب أُجِهئ بلي م إ را ( مساء
وَوقعَػػػػد حادًػػػػة شػػػػهد بليهػػػػا يافػػػػة زمالئػػػػ  بالئنئانػػػػة جعلتنػػػػا نتػػػػيقن مػػػػن هويػػػػة افظل يػػػػٌن 

سػػنة، فسػػفلد  37أتػػد امػػرأة بجػوز تا ػػث بػػن ولػػدها، وهػو شػػاب بمػػرم حيػػث ا قيقيػة 
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 فّ ف أ هتوهػػا أمػا إو . إذا م توقيػري ونقػل ابنهػا إُف الثكنػة بعػد مملػػة مداشمػة الشػرطة األ ػًنة
ح  ا ارت بالاكاء مأ سػيل مػن  «تلوا أًناء حماولة فرارقُ »سمت ابنها يوجد يف قائمة الذين ا

وأراد افظل يػػوف الػػتللص منهػػا بسػػربة فقػػاموا بسػػ اها مػػن أمػػاـ . اللعنػػات يف وجػػ  العسػػاير
صػواا، فعػاح بػن والدتػ  مػن الزنئاناتنا جلقائها  ارج افقػر، ويف هػذا األًنػاء بال ػاا ميّػئ ا

 «!أنا ح ! أنا هنا»: بكل قوام
تجنا مػػن طقطقػػات رصػػاص الرشاشػػات أننػػا لػػن نيف افسػػاء، أ رجػػوم مػػن زنئانتػػ ، واسػػتو 

 .نرام بعدها أبداً 

 ديقصطاهر أو . 2.3
-37. ، ص3961، دار النشػػػر السػػػي ، لػػػوزاف سػػػ ق افقاومػػػةحفػػػي  يرمػػػاف، : افعػػػدر

15 . 
فهتايػر  5ي قررت  جاهة الت رير الػوطين، أي بتػاريخ االًنػٌن يف  اية إضراب الثمانية أياـ الذ

بيػػػ  وألقػػػوا القػػػان ( القاعػػػات ا مػػػراء)قػػػت مت افظل يػػػوف التػػػابعوف للعقيػػػد بيجػػػار ا، 3937
مػػن سػػريري  10الػػوطين فجػػر ين ضػػابا وجنػػدياف ومفػػت  مػػن معػػل ة حراسػػة الػػكراب. بلػػ 

 .أطفاِفأماـ زوج  و  وألقوا   يف الشارع، ب بعاوا بيينّ 
النتظػػػػار غػػػػًن بعيػػػػد مػػػػن مقػػػػر سػػػػكناي، وبعػػػػد أف دفعػػػػوين اجػػػػّروين إُف سػػػػيارة يانػػػػد يف 

أًنػػاء السػػًن انفػػك و . بالػػدا ل، جلػػس أحػػد اينػػود فػػوق  وانطلقػػد السػػيارة با ػػام بوزريعػػة
. ي ياػة تلقيهػا األدغػاؿ واألشػجار بلػ  قاربػة الطريػق  فرأيػد ِظػالالً  ب من حوؿ بيينّ الععْ 

 .قليال ب توقفدتااطفت السيارة 
: ويف األ ػػًن نطػػق أحػػد اينػػود وسػػفؿ. دوا مععػػمّ  وراء ظهػػريأنئلػػوين مػػن السػػيارة وقيّػػ

فتكالػب بلػ  ايػالد وا ػاؿ بلػ  بعقػب  «!أصػرب »: أجابػ  «وماذا اآلف سيادة الرقيػب »
صػػر د مػػن شػػدة األَف وبػػدأ الػػدـ يتػػدفق بغػػئارة بلػػ  وجهػػ  . افسػػدس ضػػربا بلػػ  الػػرأس

فجػفة ريعػد . وئؽ جلد رأسػ  يف أمػاين بػدة وبػدأت أشػعر بػالوهن. يبل  بعر   ففغش
وانقلػػػوم إُف مقػػػر  11"الػػػدودج"رمػػػوا بػػػ  دا ػػػل ا»: ب ريعػػػد أمػػػراً  قػػػرع  طػػػ ، ورأيػػػد  يػػػاالً 

مػػا هػػ  إالّ  ظػػات حػػ  وصػػلنا، فػػفنئلوين مػػن السػػيارة (. ي مقػػر العقيػػد بيجػػارأ)« !القيػػادة
ذائ  وجػوار  وأيرهػػوين بلػ  افشػ  بلػػ  وسػ اوين رمػو سػاحة صػػغًنة حيػث نئبػوا مػػين حػ

 

10  DST. 
 .أمريك بربة بسكرية من طراز   11
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مت حتػػد درج، فسػػقطد فػػوؽ أجسػػاد بشػػرية ب رمػػوين يف مػػا يشػػا  قفػػص صػػمّ  ورجلػػ ّ  يػػديّ 
يػػػاف بػػػددنا تسػػػعة،   «!إ وانػػػك»: ففجػػػابين صػػػوت  افػػػد «مػػػن يوجػػػد هنػػػا »: وسػػػفلد

ياند تعلنا مػن . اعنالل يق افكاف ينا مكدسٌن فوؽ بع نا . وأغلانا أبناء نفس ا  
وف بنغمػػات معروفػػة يتغنّػ اً رج أنغػػاـ موسػيقية مرحػػة تنطلػق مػػن مػذياع، وينػػا نسػمأ جنػػودايتػا

 .وسا سيل من ال  ك
يند بل  موبد قريب مأ أول ك األشلاص افكلفٌن . بدأ النهار  لة مكفهرة وحئينة

وفجػػػفًة نػػػاداين شػػػلٌص مػػػن . لجئائػػػرلاهمت حػػػوقمػػػأ الػػػذين يعلنػػػوف جئائػػػريتهمت و  «تػػػروين»بػػػػ
فِػػػأ الػػرداء الػػػذي يػػاف يغطػػػ  افػػد ل، فظهػػػر جنػػدٌي مالحمػػػ  فظػػة، ووضػػػأ بلػػػ  ايتػػارج، ورُ 
أجلسػػين . مػػن افطػػاط غطػػام يليػػا، ب دفعػػين أمامػػ  إُف دا ػػل إحػػدى القابػػات اً رأسػػ  قنابػػ

بلػػ  يرسػػ  يشػػا  متكػػف حديػػديا وقيػػد يػػال اليػػدين والػػرجلٌن بلػػ  أذرع ذلػػك الكرسػػ ، ب 
 . بتعدب ا ينّ أدبل  يال  اً يهربائي  اً وضأ قطا

. ند اآلف بٌن أيدي افظل يٌن التابعٌن للعقيد بيجػارأ»: ارتفأ صوت غًن بعيد وا   إِفّ 
فهػػئت صػػعقة يهربائيػػة بنيفػػة جسػػدي يلػػ  ! ؽ هػػذاهػػاؾ ذُ . ، رمػػن وحػػوشاً رمػػن لسػػنا بشػػر 

وتواصػػػل تفريػػػغ الكهربػػػاء دمػػػا جعػػػل . ضػػػربات مطرقػػػة تػػػدؽ صػػػدغ ّ  فّ وشػػػعرت سػػػابتها ويػػػف
ياف الُلعاب طمرج من فم  بغئارة، بنػدها . ر ب ألقيُد بل  األرضالكرس  يف ذ يف الدوا

فقو مػػػوين وبعػػد أف هػػػّئوين بشػػػدة . قابػػة مستشػػػف  ودمرضػػات بلااسػػػهن األبػػين: أتتػػين ُر يػػػة
ستعكرؼ وتقوؿ لنا يل مػا تعرفػ ، »: أباد نفس العوت بل  مسامع . أبادوين إُف مكاين

فهػػئتين صػػعقة يهربػػاء بنيفػػة لكنهػػا وجيػػئة  «.انكوإالّ سػػنعيد الكػػرة مػػرارا إُف أف ينطلػػق لسػػ
نػػد مػػن قػػادة جاهػػة الت ريػػر الػػوطين وهػػددَت بػػافوت أ»: هػػذم افػػرة، وواصػػل نفػػس العػػوت

 «.أحد  ار ح  مناخ ايئائر الذي رفن إبطاءؾ أمواال
بعػػعقات يهربائيػػة بنيفػػة  بلػػ ّ  فػػردّ  «.شػػلص َف أهػػدد أيّ . هػػذا غػػًن صػػ ي »: قلػػد

وتوقري يل شػ ء، وفػا . أغم  بل  من شدة اجرهاؽ بعن الوقد. ةوقعًنة لكنها متكرر 
اسػػػػػتفقد، بمػػػػػد اينػػػػػدي بلػػػػػ  نػػػػػئع سػػػػػرواِف ووضػػػػػأ القطػػػػػب الكهربػػػػػائ  بلػػػػػ  األب ػػػػػاء 

تكػػررت العمليػػة بػػدة مػػرات، ب نقلػػوين يف حالػػة . يػػاف األمػػر مرباػػا واألَف فظيعػػا: التناسػػلية
 .من فقداف الوب  التامة إُف القفص

، لكػػن حػػواِف سػػابتأ ػػذتين سػػنة مػػن ال  بعػػد ذلػػك جػػاءوا مػػن جديػػد ليف ػػذوين، ٌننػػـو
أجلسػػػوين يف نفػػػس . فػػػفد لوين ًانيػػػة إُف قابػػػة التعػػػذيب بعػػػد أف غطػػػوا رأسػػػ  دا ػػػل قنػػػاع

ففجابػ  صػوت غػًن غريػب « هػو  هػل تعرفػ   نمػ! هيّػا»: الوضعية ب بدأ صوت يف العراخ
هػل تسػابد "إُف متجػري وقػاؿ ِف نعمت سػيادة افػالـز األوؿ، إنػ  هػو، أبرفػ ، جػاءين»: بل ّ 

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



  يراسة بن تاريخ التعذيب الفرنس  يف ايئائر 
 

 

373 

+ + + + 

+ + 

نػػػد مػػػن جاهػػػة الت ريػػػر الػػػوطين وأنػػػا مػػػن ا ريػػػة الوطنيػػػة ايئائريػػػة، أنػػػد أ: "ففجاتػػػ " أـ ال 
 « ."سابد حئبك وأنا أسابد حئ 

أ رستين شػ نة يهربائيػة «  س  لعر ، أال تست  »: بندها قلد ل  بغ ب وبالعربية
هػػػػل »: ب سػػػػفلين« !تكلػػػػمت بالفرنسػػػػية»: بنيفػػػػة وألقػػػػد   إُف ايتلػػػػري، وقػػػػاؿ ِف ال ػػػػابا

 «.العر ، القعاب    مناخ فرنساهذا »: ففجات « تعرف  
أد لوين غرفة ًانية ياند أرضيتها ماللة ووسلة يوجد  ػا أناػوب لػولل الشػكل موصػل 
.  نفيػة، وأحذيػة قدظمػة يف إحػدى الئوايػا، وصػرة مػن نسػيج يتػاف األييػاس تطفػو فػوؽ افػاء

 «.إما أجعلك تنتفخ ماءاً و إما تتكلمت »: ُمَطوال ب قاؿ نظر ال ابا إِفّ 
فت وا ا نفيػة، و ويدّي ب وضعوا  رقة الكتاف بل  وجه   دوا رجل ّ أسقطوين أرضا وقيّ 

. ينا بػػدأتا حترقػػٌني اللتػًن جسػػدي، وامػتط بطػػين مػػاًء بػهت فمػػ  ومنػػا  يػػلفتػدفق افػػاء بلػ   
وفػػا أ كػػد وضػػعوين بلػػ  الػػاطن فتجشػػفت رد بػػٌن فػػكرات قعػػًنة، رفػػأ ب تُػػيانػػد ايترقػػة تُ 

هذا يكفي  اآلف،  ذوم إُف الساحة، »: أحدهمت يقوؿ ،ويفين  لمت ،ريعد. من افاء قسطاً 
س اوين رمو زاويػة مػن السػاحة  لػري الشػااؾ حيػث مػددوين حتػد أشػعة  «. لري الشااؾ

 .رجالشمس؛ سابدتين الشمس رغمت ش و ا يثًناً، وواصل افاء تدفق  من الفمت والش
كهربػػػاء، دائمػػػا بال: بلػػػ  حػػػواِف السػػػابة ايتامسػػػة مسػػػاء رجعػػػوا السػػػتنطاق  مػػػن جديػػػد

 ... الكهرباءب
يند قد استسلمد للتو يف النـو فّا جاءوا يا ثػوف بػين، يانػد السػابة وقتهػا العاشػرة 

داـ . دفعوين بل  مس سيارة جيػب غػًن مغطػاة، فانطلقػد رمػو ا ػام جمهػوؿ. والنعري ليال
توقفنػػػا بوسػػػا حػػػ  األبيػػػار بػػػدا ل . ر دقػػػائق بػػػدت ِف ويف ػػػا قػػػرف مػػػن الئمػػػافافشػػػوار بشػػػ

يػال، »: ساحة إحدى العمارات، فتنهػدت وشػعرت بشػ ء مػن االرتيػاح، وقلػد يف نفسػ 
اقتػػادوين  «.لػػيس بعػػد، لػػن تنقػػل صػػ ري الغػػد  ػػهت انت ػػاري دا ػػل زنػػئان  أو حماولػػة فػػراري

ويلػػة الشػػكل،  لفهػػا نقيػػب وضػػابطاف برتاػػة يانػػد هنػػاؾ طاولػػة ط. إُف قابػػة بػػالطاق الثػػاين
يػػاف رقيػػب وجنػػدي يقفػػاف زانػػب جهػػاز ضػػلمت . مػػالـز أوؿ وضػػابطاف   ػػراف برتاػػة مػػالـز

افّولػػػػػػػد )« ال جيجػػػػػػػاف»جهػػػػػػػاز : أسػػػػػػػطواين الشػػػػػػػكل مثاػػػػػػػد بلػػػػػػػ  رييػػػػػػػئة ًالًيػػػػػػػة القػػػػػػػوائمت
 .(الكهرطيس 

ِف  و   مسػػنػػد قيػػادي مػػن جاهػػة الت ريػػر الػػوطين، قػػد م القػػان بلػػأ»: قػػاؿ ِف النقيػػب
أيهػػا الرقيػػػب، ... أنطػػق وإالّ سُنْجػػػهَت بلػػ  اسػػتعماؿ الوسػػائل الثقيلػػة. ايتاليػػا التػػابعٌن لػػك
 «!ضأ السوار بل  يدي 
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أطرافهػػا حػػوؿ  ب لػػريّ  افّولػػد الكهرطيسػػ يهربائيػػة موصػػلة ب  اً  ػػن الرقيػػب وأ ػػذ أسػػالي
يػػاف . ، ال يطػػاؽاً يػػاف األمػػر ف ػػيع: مععػػمّ ، وبنشػػارة منػػ  بػػدأ اينػػدي يف تػػدوير مػػدو رة

انفعػػػلتا بػػػن  يػػػديّ  فّ مػػػا تتعػػػابد سػػػربة الػػػدوراف، وظننػػػد حينهػػػا أ التيػػػار يت ػػػابري بقػػػدر
 .واستمرت هذم ا عة األوُف طويال. بل  األرض جسدي، ب وقعدُ 

يػا ! طيب، أند مس وؿ بن هػذا» :ريعد. َف أِجب« واآلف، هل ستتكلمت »: قيل ِف
، ووضعوشما حػوؿ أذينّ  الؾ الكهربائية من مععم ّ نئبوا األس»  !رقيب، هات  لق  األذف

ب انطلقػػد افػػدو رة مػػن جديػػد أيثػػر فػػفيثر سػػربًة، وشػػعرت برأسػػ  بلػػ  وشػػك االنفجػػار، 
 .افتطن وأ ذت أذينّ 

يانػػد العمػػارة تعػػج بػػافعتقلٌن مػػن يػػل األبمػػار . مفاجػػفة ةيػػاف النهػػار هادئػػا ودوف أيػػ
إُف الشػػػػيوخ يف ( اً ًالًػػػػة بشػػػر بامػػػ)تػػػدائ  مػػػن تالميػػػػذ مػػػدارس االب: والف ػػػات االجتمابيػػػة

يػػػاف طمػػػيمت بلػػػ  الػػػرواؽ صػػػمد . السػػػاعٌن مػػػن العمػػػر، ومػػػن الفػػػالح إُف العػػػيدِف واحملػػػام 
مػػا ينػػا نسػػمأ إالّ قػػرع أحػػذيتهمت تطػػن . مطلػػق نتيجػػة تواجػػد حػػراس مسػػل ٌن بالرشاشػػات

سػػتة  بػػٌنًالًػػة أشػػلاص و اػئة يرويػػة الشػػكل  بػػٌنينػػا نتقاسػػمت بلاػة سػػردين . فػوؽ الػػاالط
َف أين جائعػا الاتػة، ومػا ينػد أ ػث إالّ بلػ  . سجناء، وياند هذم حعة وجااتنا اليومية

وياف هاوط الليل وانطالؽ أصػوات افػذياع بافوسػيق  العػا اة . واماً  اً افاء ألين يند جُمف ف
جةػاد أصػوات ال ػ ايا يػ  ال سػتعمل يػاف افػذياع يُ . بوادر باسِت ناؼ حعػص التعػذيب

 .ُف الشارعتعل إ
ياف جو مكهرب ينتشر إُف يافة القابات، يما ياف ايتػوؼ يتملػك القلػوب، يػل منػا 

 .ينتظر دورم
فجػػػفة ريعػػػد صػػػدى  طػػػوات  ػػػوب الػػػرواؽ وبقاهػػػا ريعػػػد افنػػػاداة بلػػػ  إريػػػ  َػػػرؽ 

بالطػػػػػابق الثػػػػػاين أد لػػػػػوين غرفػػػػػة . سػػػػػكوف الليػػػػػل، فنه ػػػػػد مبشػػػػػقة وتوجهػػػػػد رمػػػػػو الػػػػػرواؽ
ادلد بػػفدوات أدوات تعػػذيب بشػػية أمػػس اسػػتُ  فّ لاص غػػًن أالتعػػذيب، فرأيػػد نفػػس األشػػ

 31مغطس ياًن من مادة الئنػك ًالًػة أربابػ  دملػوءة بافػاء، و شػابة بعػرض حػواِف : أ رى
 . سمت، وحال طويل من مادة القنب 381سمت وطوؿ حواِف 
ـ الرقيب مين ودفعين بعنري فػالتطمت رأسػ  بلػ  ايػدار، ب سػابدم مػالـز بعد إشارة تقدّ 

دي بشػػػكل حمكػػػمت بلػػػ  ايتشػػػابة يف ا ػػػام الطػػػوؿ، مػػػن األيػػػدي إُف الكتفػػػٌن، ب يػػػقيتؿ لأو 
غطسػا واطػوال وجهػ  رمػو األرض،  امسك ايػالداف ايتشػابة وقلاوهػا  يػث أصػا د دمػدد
أ رجػوين مػن افػاء وأسػندوا . َػااأرأس  دا ل افغطس إُف حػد الكتفػٌن، فكنػد ا تنػق و 
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حتريػُد قلػيال فانئلقػد ايتشػابة وسػقطُد بلػ  . ل  ايداربليها ب اً ايتشابة ال  يند مقيد
تػػػفًر جنػػػدي . قػػػد ذمػػػوت هػػػذم الليلػػػةل: سػػػاؿ الػػػدـفطػػػوِف بلػػػ  األرض، فَنَكػػػف جػػػرح رأسػػػ  

شػػاب بوضػػع ، فجػػاءين مػػن غرفػػة جمػػاورة بكػػيس أحسػػن حػػاال، فنػػػئبد مالبسػػ  ووضػػعد 
، يػػـو التػػاِفلصػػااح ايف . ذلػػك الكػػيس ب وػػددت بلػػ  التػػع وغعػػد بسػػربة يف نػػـو بميػػق
أمػاـ « .ا ػن واتاعػين»: بل  السابة العاشرة تقرياا، جػاء جنػدي شػاب جيقػاظ  فقػاؿ ِف

صػػعوب  يف النهػػوض، أبػػانين بلػػ  الوقػػوؼ وأ ػػذ ذرابػػ ، ب قػػادين إُف الطػػابق الثػػاين، إُف 
 .غرفة التعذيب

وسػا  اً وراء طاولة، ويػاف الرقيػب الشػهًن واقفػ بسكري برتاة مسابد جالسٌ هناؾ ياف 
قػد اشػتغلد بسػًنؾ، قػد صػاربد دبػة، »: وحشػية وقػاؿ ِف أيثرتقدـ مين ونظرت  فالغرفة، 

بطػػين  وبػػدأ يف ا يجػػاف، يقػػكرب ب ياتعػػد، ب بعػػد فػػراغ صػػهتم وجػػ  إُف «هػػل سػػتتكلمت أـ ال 
فّػػػػا . فػػػػاناهرت وانقطػػػػأ نفسػػػػ  وسػػػػقطد بلػػػػ  األرض فاقػػػػدا وبيػػػػ . ضػػػػربة بعنػػػػري شػػػػديد

ينػػػد . جػػػر  بلػػػ  وصػػػفهاأ  تػػػع الئنئانػػػة يف حالػػػة ال اسػػػتفقد وجػػػدت نفسػػػ  دمػػػددا بلػػػ
طعػػاـ، يػػل مػػا ينػػد أطلاػػ  هػػو  سػػتطأ تنػػاوؿ أيّ أَف . حريػػة ةبلػػ  أيػػ اً وامػػا وبػػاجئ  اً منهكػػ
فاسػػتنفر ا ػػارس ال ػػااط نظػػراً لسػػوء حػػال ، فجػػاء مػػالـز أوؿ ونظػػر إِف طػػويال مػػن . افػػاء

. ب ف عػين الطايػب بعنايػةبعد ذلك زارين ضػابا طايػب ودمػرض .  ارج الااب ب انعرؼ
ايػػرح يف  فّ ـ ايػػراح غػػًن أ الو ل ػػا الػػدـ وهػػدأت . يتمػػئؽ وأذينّ  ورجلػػ ّ  يّ يػػاف  ػػمت فلػػذ
 .الشرج َف يَػْلػَتِ مت

َف . بػػاس وجػػ  الطايػػب فػػا تفق ػػدين، واتعػػل بالنقيػػب الػػذي بعػػث مػػن يشػػكري ِف أدويػػة
 .من قوة وبايوين بتفاف يالل بل  اال وة افعتقلوف مع  بالتشجيأ بكل ما استطابوا

ذات صػػااح أنئلػػوين إُف . أًنػػاء ذلػػك عتػػدى بلػػ ّ تطلػب شػػفائ  الكثػػًن مػػن الوقػػد، وَف يُ 
يػػاف بػػددنا وقتهػػا  انيػػة )العديػػد مػػن افعتقلػػٌن  فيهػػاالطػػابق الثػػاين وأد لػػوين غرفػػة أيػػن يػػاف 

ن ياند هذم الغرفة تطل بل  غرفة التعػذيب، فكنػا نسػمأ بوضػوح صػوت ايالديػ(. بشر
 .إُف أبشأ تعذيب معنويحينها ينا نتعرض : وتفوهات الشااب

: ـ إُف زنئانتنػػا رقيػػب وصػػرخذات ليلػػة، بلػػ  حػػواِف السػػابة العاشػػرة والنعػػري لػػيال، تقػػدّ 
هػػل أممػػل معػػ  »: فسػػفل  بلػػ  متوجسػػا« .بلػػ  فوضػػاؿ، أ ػػن، سػػننقلك إُف افعسػػكر»

ب إلينػػا  ػػهت يػػـو الغػػد، تسػػرّ يف و . ب أ ػػذم معػػ  ،«يمػػا شػػ د»: أجابػػ  الرقيػػب« بطػػاني  
بنػػد قػػدـو الليػػل، جػػاء نفػػس الرقيػػب يا ػػث بػػن . (أي اغتيػػل)« أنػػ  حػػاوؿ الفػػرار»يفيػػد 

 .«حاوؿ الفرار»: األخ حممد سناف الذهب، فكاف حملمد نفس افعًن
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يف ظهًنة أحد األياـ، جاءوا ينادونين فف ػذوين إُف غرفػة صػغًنة شػا  مظلمػة أيػن حلقػوا 
قػػػوا ذأذقػػػين، ب  ووضػػػعوين . بشػػػكل يلػػػ  اً رابػػػ  بلػػػ  طػػػوؿ جسػػػدي حيػػػث ينػػػد مربوطػػػًو

يانػػػد . يػػػاف إُف جػػػانل يلػػػب بوليسػػػ  وجنػػػدي مسػػػل  برشاشػػػت . دا ػػػل سػػػيارة اييػػػب
نقلػوين إُف مقػر القيػادة للعقيػد بيجػار . بيػارألالسابة الثالثة بعػد الظهػر فػا مررنػا بلػ  حػ  ا

بػػدأت أشػػعر بالتعػػب، وصػػػعوبة فػػا أنئلػػوين مػػن اييػػػب . الػػذي يػػاف يتفهػػب لنػػدوة صػػػ فية
: سػػقا لػػوال أف أحػػد اينػػود مسػػكين وصػػفعين بػػدة مػػرات قػػائالأف أجريػػاف ّدمػػ ، فكػػدت 

مػػا فشػػعرت   اً رغػػمت ذلػػك أر ػػ  قيػػودي شػػي «!تريػػد التػػذاي  معػػ ، هػػذا لػػن صمػػدي معػػ »
يف األ ػػػًن وصػػػل العػػػ فيوف وم اسػػػتقاا مت دا ػػػل العػػػالة الكاػػػًنة الػػػ  امػػػتطت . بت سػػػن
 .  ر من أد لوم هذم القابة مقيداً ومراقااً من طرؼ حارس ويلا  ويند. بسربة

أيهػا السػادة، يوجػد أمػامكمت، أحػد قيػادي جاهػة »: شرع العقيد بيجػار يف الكػالـ وقػاؿ
الت رير الوطين، سفقرأ بل  مسامعكمت التقرير الذي حرر بقب استجواب ، ولكمت بعد ذلػك 

 «.أف تطرحوا أس لتكمت
 وإذا ينػػد قػػد   ػػد ا ػػرب، وأيػػن م إلقػػاء القػػان بلػػ ، سػػفلوين أيػػن تابعػػد دراسػػ 

َف يسػػتطأ العػ فيوف أ ػػذ صػػور ِف نظػرا لل الػػة العػػ ية افئريػػة . وإف ينػد ال أزاؿ نشػػطا
 ...ال  يند فيها
 .3938يونيو  31تعليمت ابتدائ  بالعاصمة،  ذستاأطاهر أوصديق، الشهادة 

 شكوى من سكان دوار العفيس. 3.3
رسػػػػائل وشػػػػهادات : الشػػػعب ايئائػػػػري وا ػػػػربسػػػػاؿ وجيوفػػػػاين بًنيلػػػػ ، بكريػػػػك ي: افعػػػدر
 .19-18. ، ص3963، دار النشر فرانسوا ماسهتو، باريس 4591-4591جئائريٌن 

 سكاف من دوار بفيس بقسنطينة إُف جريدة باريسيةمواطن من رسالة من ستة بشر 
  3936أبريل  33دوار العفيس، 
 سيدي افدير،

حراقػػػ  نكتػػػب إلػػػيكمت لنلػػػهتيمت بالفظػػػائأ وافعػػػائب الػػػ  أصػػػابد رمػػػن سػػػكاف دوار م إ
 .مارس الفارط 38م جوبا يـو   أبنا وتأبئؿ ظم اً مسكين اً شعا
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قريػػة )يػػانوا قػػادمٌن مػػن قريػػة المػػ    ايف ذلػػك اليػػـو د ػػل قريتنػػا قرابػػة ايتمسػػٌن بسػػكري
اسػتولوا بلػػ    وقاػل أف ي ػػرموا النػار. اً ، فػفحرقوا ةسػػٌن يو ػ(ييلػومكر بػػن دوارنػا  37تاعػد 

 .وشاحات النساءو أمواؿ، و بين، ودجاج، ورين، : يل ما راؽ  مت
شػػ ء  دوا ظملكػػوف أيّ و د تئويػػديمت بفريػػاء يافػػة النسػػاء والرجػػاؿ واألطفػػاؿ الػػذين َف يعػػنػػوّ 

مػػا بعػػدم بػػ س، لكػػن سػػيطوؿ ذيػػر هػػذم األريػػاء لػػذا نكتفػػ  بػػذير  اً وأصػػا وا يعيشػػوف ب سػػ
؛  شػػػوين، اً بامػػػ 33لة، وأـ لطفلػػػة بمرهػػػا ة، ومتسػػػوّ را ػػػة بػػػن فجػػػري، امػػػرأة شػػػاب: بع ػػػها

أرملػة معاقػة ال ولػك بػدا ل يو هػا أيثػر مػن قػدر ييػل يتػيمت مػن الػدقيق؛ مسػعودة شػدِف، 
لة وأـ لطفلػػػة بمرهػػػا بشػػر سػػػنوات؛ فاطمػػػة مشػػػري، فتػػػاة يتيمػػػة أرملػػة، هػػػ  األ ػػػرى متسػػػوّ 

 ػر  ػاف آلوات وان، أحدهمت بمرم بشر سػنيبمرها بشروف سنة تسكن مأ أ ويها العغًن 
 . سنوات

 ػػػػر يعػػػػود آلف، واحػػػػد صػػػػاحا  أممػػػػد شػػػػادِف أب ألحػػػػد بشػػػػر طفػػػػل، وااف   ػػػػر ايو ػػػػ
الًػػة و بػراهيمت شػػادِف أب لثمانيػة أطفػػاؿ، وسػتة أيػػواخ   ػػر ج ف لكػل مػػن حسػٌن  شػػوين ًو

 ، هػدى  شػوين أرملػة مػأ سػتة مػن أطفا ػا، إُف بػاق  األريػاء الػ  ال يتسػأ ااػاؿ ئمن أبنا
 .أسلفنا القوؿ، فاقتعرنا بل  سرد بع ها لذيرها يما

ات غلانػا شػيوخ سػاعينأ غػًن أفّ  «مشتا  فيهمت»بعد ذلك اقتيد بشروف من بيننا بعفتنا 
الرمػػاد، مػػن  اً وترينػػا  لفنػػا ريامػػ. سػػنة 37إُف  33وأطفػػاؿ أبمػػارهمت تػػكراوح بػػٌن مػػن العمػػر 

ادونػػا إُف ًكنػػة المػػ  حػاؿ اقت بلػػ  أيّ . يعػػر وف نسػػاء تاكػٌن وأطفػػاالً و سػ  ال يتليػػل، وأ
بعػػػػد أف قيػػػػدوا أيػػػػدينا . أ ضػػػػروب االسػػػػكرقاؽظػػػػوقاسػػػػينا هنػػػػاؾ أبشػػػػأ أصػػػػناؼ التنكيػػػػل وأف

فحدًد نارهػا فوأرجلنا بد وا و ئنا خبنجر حاد يما أشعلوا قداحات ووضعوها حتد  ذاننا 
أجريػد لػ  السػنة الفارطػة ات سػاعينيف البجػوز  –وتوىف أحد رفاقنا . فاجعة ال تطاؽ اً  الم

حيث ًُقػب     راف نفس افعًن، قيما ل. جراء ذلك التعذيب –ًالًة بمليات جراحية 
خبنػػاجر فلػػمت ظمكثػػا معنػػػا يف السػػجن أيثػػر مػػن ليلػػػة واحػػدة، إذ بعػػد فػػكرة احت ػػػار  اهمػػيبنق

 –ويوجػد معتقػٌل   ػر . سهما األ ػًنة وسػا بريػة مػن الػدماءامفجأ وأنٌن رهيب لف ا أنف
الًػػػػة ( بنابػػػػة)تشػػػػف  افػػػػدين باػػػػوف حاليػػػػا بافس –اماػػػػارؾ  شػػػػوين  نتيجػػػػة تكسػػػػًن ذرابػػػػ  ًو

 .طعنات  نجر غائرة يف الظهر
تعرضػػنا يػػل صػػااح ومسػػاء لػػنفس التعػػذيب ونفػػس الوحشػػية، ويف األ ػػًن أطلػػق سػػراحنا 

، وَف نعػد اليػـو سػوى بشػر اً ن شلعػييف الاداية ينػا بشػر . بعد أساوع من افعانات األليمة
ألربعػة بػن ا ػهت  يّ ري أحياء، فتويف منا ستة وبقينػا دوف أرجاؿ، أو ُقل باألحرى بشر نع
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تػػرؾ بشػػرة و .  ػػرين، فػػال يعلػػمت أهػػاليهمت إُف يومنػػا هػػذا إف يػػانوا أحيػػاء أـ يف دار ايتلػػوداآل
 .مفقودين  لفهمت العديد من األيتاـ ياكوف  باءهمت
 ن نتجػػ  للتعاػػًن بػػن أوجاسػػنا و شػػيتنا،ورمػػن يف حالػػة اسػػتغاًة قعػػوى ال نعػػرؼ إُف َمػػ

فنتوجػػػ  إلػػػيكمت سػػػيدي افػػػدير ونطلػػػب مػػػنكمت أمػػػرا غايػػػة يف ايتطػػػورة، رمبػػػا ترف ػػػون  لكػػػن ال 
زماطب إنسانيتكمت من أجل نشػر هػذم الرسػالة بلػ  صػف ات . مناص، سن اوؿ رغمت هذا
األمػػر  طػػًن وقػػد تعػػادر جريػػدتكمت بسػػاب ذلػػك وال نرغػػب يف  فّ جريػػدتكمت، نعلػػمت يقينػػا أ

رسالتنا هذم إُف السيد غػ  مػوِف الػذي رمكرمػ  جػدا ونعلػمت  أو رمبا ارتفيتمت تقدمي. هذا مطلقا
أنػػ  صمهػػل القمػػأ اياػػاف افسػػلا بلينػػا ومعػػائانا، هػػذا القمػػأ الػػذي ينػػػئؿ بلػػ  شػػعب فقػػًن 

ا كومػة صػادرت بنادقنػا أربعػة أشػهر قاػل حػدوث  فّ يما رميطكمت بلما أ. أبئؿ دوف وييئ
 .ذلك يف معل تنا فّ أ ةافذ ة زابم

وا إُف تػػػػونس،   أغلايػػػػة سػػػػكاف افشػػػػ  قػػػػد غػػػػادروا ويػػػػ فّ سػػػػيدي افػػػػدير أ ضػػػػافةاجد نػػػػوّ 
  روف الت قوا بايااؿ وَف ياق هنا سوى العجئة العئؿ والنسػاء األرامػل، مػا بسػانا نفعػل  و 

مػػا بسػػانا نفيػػل  إُف أيػػن سػػنذهب  حاليػػا، يف العػػا  نتوجػػ  للتسػػوؿ مػػن بػػاب إُف   ػػر، 
 من سي وينا بعد اليـو . جار ألننا باساطة ال سملك مفوىويف افساء نناـ يف الغابة بٌن األش

 .اهلل ال يرض  مبثل هذا الظلمت فّ إ
السػػيدة را ػػة بنػػد فجػػري، السػػيدة يشػػوين، السػػيدة مسػػعودة شػػادِف، اآلنسػػة فاطمػػة : إم ػػاء

مشػػري، السػػيد أممػػد شػػادِف، السػػيد إبػػراهيمت شػػادِف، السػػيد حسػػٌن  شػػوين، السػػيد باػػػد اهلل 
أل  ػػر  شػػوين، السػػيد بلػػ   شػػوين، السػػيد بػػولعراس شػػاوي، السػػيد أممػػد  شػػوين، السػػيد ا

شػػػاوي، السػػػيد ممػػػادي شػػػاوي، السػػػيد بلقاسػػػمت بػػػن بلػػػ ، السػػػيد حممػػػد باػػػدي، السػػػيد بلػػػ  
 .بادي

 فارجيس جاك إلى المحامي يةقبائلقرية  من رسالة. 4.3
 .3939 ديسمهت ،366 بدد، (Les Temps Modernes)أزماف بعرية جملة : افعدر
يػػاف و منازلنػػا أبػػواب  وايسػػر . نػػا مػػن مسػػايننا بلػػ  السػػابة ايتامسػػة صػػااحاجْ  رِ يػػـو أُ  ذات

 .ؽ الرصػاص يف أيػة  ظػةالمهيفة جطػ اترشاشاجنذارات ببن ايتروج بعد  ترددالويل فن 
يف ح  األطفػاؿ ن بنفهمت ثوَف يست ريالت لتسريأ التجمأ،بالدفعات والالساحة  يف وناعمجّ 

بعػن السػكاف  أرغػمت هػذا. ينا سػن وؿ إليػ يند أجهل واماً   .لثامنة من العمرالسابعة أو ا
 .فقا بل  ارتداء قميصٍ 
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والشػيوخ  األطفػاؿحػ   –مجيعػا وبعػدها قادونػا  ،تفتي  افنازؿ نعػري سػابة تقرياػاداـ 
نػػا حمشػػورين بسػػاب ي  .ظملكػػ  معلػػمت متقابػػدإُف بيػػد نػػا و إُف قريػػة صػػغًنة جمػػاورة، ب أد ل –

 .بةالقاضيق 
، فريسػػت بلػػ  وشػػك ا جػػـو بلػػ  وأبينػػ  تػػهتؽ يفنػػ  وحػػ  ياسػػر مسػػابد د ػػل بلينػػا 

سػػقا ؽ بلكمػػات وضػػربات بػػا روات ويلمػػا و مرفػػ يػػل سػػ اؿ  يػػاف. اػػدأت االسػػتجواباتف
السػػتجواب اذا  ػػةػػس أو سػػد ضػػ ايا وبعػػد أف تعػػرض . ال ػػ ية يػػاف ُي ػػرب بػػالريالت

أبطػػيكمت بشػػر دقػػائق »: لنػػا، فقػػاؿ هػػو غاضػػب جػػداً القابػػة و ، د ػػل افسػػابد دوف نتيجػػة
سػػػينقل مػػػأ  نطػػػقيويػػػل مػػػن . خمػػػازف السػػػالح وافالجػػػنيو  ]اااهػػػدين[ قػػػةالالف أريػػػاءجفشػػػاء 

 «.بائلت  إُف العاصمة
ياػًنة أشػعلد نار  ُتسل ن يف ق ااف حديدية : بعد مرور العشر دقائق بدأ مشهد رهيب

يف اباً شػالػدموي وأ ػذ افسػابد د ػل . فتُػَهي ػ بطاريػات الكهربائيػةيف الِفناء بفًػاث الايػد، و 
فمػػػئؽ لػػػ  . ٌنيػػػافظل   بسػػػكٌنورم ػػػاف وبػػػدأ ينػػػػئع بنػػػ  ًيابػػػ  حممػػػد أُ  ريػػػ اسػػػن الرابعػػػة بشػػػر 

ػق يدإُف أسػفل همتمن أبال  وقميع  سروال ب وضػعوم  . رجليػقيّػد و  ايتلػري  مػن يػهمت، ب أًو
 حممػػػد وبػػدأ. فلذيػػ  حتػػد الثانيػػةحتػػد صػػدرم و األوُف بلػػ  بطنػػ  فػػوؽ لػػوحتٌن  شػػايتٌن، 

 اً جهػػػػاز الثػػػػاين و  أحػػػػدهمت ضممػػػػل ِسػػػػّكيناً،يف تعذياػػػػ ، فكػػػػاف ٌن يػػػػأربعػػػػة مظل  فػػػػا شػػػػرع عػػػػي  ي
ة افشػػػ وميػػػانوا يقومػػػوف مبهػػػتهمت . طػػػةً لْ والرابػػػأ بػَ  حمّمػػػ  الثالػػػث ق ػػػيااً حديػػػدياً ، و اً ئيػػػيهربا

ووضػػعام يف مػػن افظل يػػٌن اًنػػاف  مملػػ ورم ػػاف افسػػكٌن وبيػػ  فقػػد حممػػد أُ وبعػػدما . بالتنػػاوب
ػػػ   ػػػا يػػػاف يف حالػػػة . الفنػػػاءريينػػػة   القابػػػةٌن يػػػل  ظمبعػػػد ذلػػػك د ػػػل بػػػدة . وحمئنػػػة جػػػداً يًر
دوا يػل دوهػ –وأمواؿ و وام وَيْنػئات صػوفية يد  اتساب –غراضنا بنبطائهمت يل أ وناوأمر 

 .بعن هذم األشياء من طمف 
سعيد يف سن ال ياف حممد. بالقياـحممد السعيد  وأمرمن جديد افسابد السفاح  د ل
مػػا  و . معنػػا يف القابػػة يف سػػن الثامنػػة والعاشػػرة يانػػااًنػػاف  مػػنهمت ،وأبػػاً يتمسػػة أوالداألربعػػٌن 
حممػػػد ملقػػػ  بلػػػ  بطنػػػ  مثػػػل و  باريػػػا سػػػكٌند حممػػػد سػػػعيد افيػػػرأحػػػ  ر دقيقػػػة يػػػادت وػػػ
ة لر يػن ياكػوف يويػل ا اضػر األطفػاؿ يػاف . األَف مػن عي ي سعيدالالسيد  وبدأ. أُورم اف

تعػرض حممػد السػعيد . ءالػدين بعملهػمتايػالدوف األربعػة يقومػوف يػاف  .افشهد افربػب هذا
ل ربات بالالطة بل  الرأس ولل رؽ بالق يب ا ديدي احملّم  وللععق الكهربائ ، فكاف 

سػػاد يف افكػػاف صػػوت دقيقػػة  أربعػػٌنبعػػد حػػواِف و  . وأرجلػػ  ومععػػمي يػػ أذن مػػنلػػدـ ينػػػئؿ ا
َقلػػةفػػوؽ  تنػػاوسػػا قاب نقلػػوم إُفات ظػػعػػد  بو . الطويػػلينػػ  صػػياح  وأن جػػد نظػػر يػػاف اف. ِمنػْ

 .أننا يف باَف   رفكنا نظن  ،بشأ
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هػذا معػًنيمت واحػداً ف وإالّ  قلنطػلػديكمت ربػأ سػابة ل، انظػروا»: توج  إلينػا السػفاح وقػاؿ
الػػذي يػػاف يف سػػن السػػابعة  السػػعيد. ذ السػػفاح بسػػابة أ ػػ بعػػد مػػرور ربػػأو « .تلػػو اآل ػػر

. ُوِضػأ ب. حاضراً معنا وبمرم ساأ سنواتأطفال   أحدياف . باً ألربعة أطفاؿأ و ٌنوالثالً
. يػػػاف ب .بػػػدأت ااػػػئرةرح فيهػػػا افعػػػذ بٌن السػػػابقٌن ب الػػػ  طُػػػوضػػػعية اليف نفػػػس  السػػػعيد
رائ ػػة جسػػدم، وانتشػػرت الػػدـ ينػػػئؼ مػػن يػػل يػػاف توسػػل دوف جػػدوى، و يو  عػػي ي السػػعيد

  بػػدة مػػرات رأسػػرب أسػػنان  وُضػػ تُيسػػر و  ىن  اليمػػبينػػلعػػد بعػػد ذلػػك اقتُ . ايلػػد افشػػوي
 .قائد الكتياة زوجةسمت ا  بيتلفياف يادو ويفن  تنلفن و   بدأت صي اتب . بالاَػْلطة
 اً يػػاف بػػاق  جسػػدم باريػػػ. م ووضػػعا بلػػ  ظهػػرم بػُػػػْرُنساوأوقفػػػ  يػػذرابمػػن ف ايّػػل  ظم رفعػػ 

تقرياػا، يف سن الثالًػٌن . جة ببل السيدة: افرأة ذوم لَِيُدّ مت بل  تلك فف .ر ال يطاؽظمن
مػػأ نسػػاء يف بيتهػػا  وجػػدوهالقػػد . أـ ألربعػػة أطفػػاؿ صػػغار وحامػػل يف الشػػهر السػػابأوهػػ  

. قتػػلوالسػػرقة والغتعػػاب الاو  يبذالتعػػيػػل أنػػواع ارسػػوف  ليػػٌن ظمظاف فّ ومعػػروؼ أ. أ ريػػات
راوات ضػربا بػا  لوا بليهػاا ، ايف األرض ورموما من يديهبنها يف سن الثانية اعوا لوبعد أف ق

السػػيد ب قابلوهػػا ب يػػديهابالسػػكٌن وأ ػػذها مظليػػوف مػػن مػػن أبػػالم إُف أسػػفل   ػػا و ً اومئقػػو 
 .سعيدال. ب

طرحػػوا السػػػيدة السػػعيد زانػػػب و  اوضػػػعو ف ،افػػوت بيػػػدشما بريػػانٌن إُف و أ ػػػذبعػػد ذلػػك 
وؿ وصػػل افػػالـز األيف ذلػػك ا ػػٌن . نا يثػػًناً  ِ يانػػد تعػػي  وتػػ. التعػػذيب مكػػافبلجػػة يف 

فػػفمر توقيػػري يػػل شػػ ء وطلػػب معلومػػات احملئنػػة، ا الػػة  يف تلػػك افسػػكينةفوجػػد هػػذم افػػرأة 
 دقيقتػػٌن أُطلِػػق سػػراححػػواِف بعػػد و . لػػ  بف ػػا حامػػل قػػاؿ القيػػادة الػػذي مريػػئمػػن النقيػػب يف 

 . يتها  ارجة من قابة التعذيبأ؛ ر بلجة
 األرضملقػػ  بلػػ   يػػاف. تواصػػل –لجػػة الػػواش بع –السػػعيد افسػػكٌن تعػػذيب  فّ غػػًن أ

مػن فكػ   ت ب ػربة واحػدة شػقمظل ي  ضممػل  نجػر وقتلػ  فاقكرب من   –ال يت رؾ تقرياا  –
 .من بشابة افنظر اً لئاال شديدلئلنا زِ قد زُ ل .إُف صدرم

، وهػػػو يف سػػػن السادسػػػة قاسػػػ . ؾ. أ ػػػذ أو جديػػػد  مػػػنافسػػػابد السػػػفاح د ػػػل بلينػػػا 
ال أسػػتطيأ .  ابكراضػػاف بػػاجئاً بلػػ  إبػػداء الػػذي يػػمػػن رجلػػ   افعتػػوم  ػػور والػػدم  بشػػر،

دمػا عػي  يبػدأ  ،مكػاف العػذاب الشػاب قاسػ  بلػ  طُرِحَ  مابعد .فيهاوصري ا الة ال  ينا 
فّعػػػاوا افػػػاء بلػػػ  وجهػػػ  ، بعػػػد ربػػػأ سػػػابة ةػػػدت هػػػذم العػػػي اتو . أبكػػػ  يػػػل افعتقلػػػٌن

 .  األ ًنةافسكٌن ياف قد لف  أنفاسجدوى ألف قاس   ةوما أجدى ذلك أي. اظ قيج
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لقػد »: أحػدهمت قػاؿف ،بلينا ايالدوف األربعة د لحواِف ايتامسة حٌن السابة ياند 
مت أ ػ ناقاموا بف ذ الرجاؿ فظنو « .قررنا معاملتكمت هكذا وسنفعل نفس الش ء يف يل الالد

 فّ قػػاؿ أبلينػػا افػػالـز األوؿ و  الليػػل د ػػل حلػػوؿمػػأ   بلػػ  وشػػك تعػػذياهمت يلهػػمت، غػػًن أنػػ
ب إُف أسػػػفل القريػػػة   ػػػذوهاوضػػػعوا ايثتػػػٌن بلػػػ  بربػػػة وأو . إُف بيوتنػػػالرجػػػوع تنا اباسػػػتطبا

  .يف افئبلة العموميةرموها 
اجتمػأ  ،يف طريقهمت رمو مريػئ القيػادة كر واحدمو لييٌن من القرية  واِف يابتعاد افظل   بعد

  .لػػيال دفنػػوهمتب وضػػعوا بلػيهمت أغطيػػة ف. ع ايثػػثا سػػكرج، وذهاػوا الأهػاِف وأقػػارب ال ػػ ايا
 .حمئناً جداً  نظرذلك افياف 

هػػػذا  اسػػػتهدؼلقػػػد . بلػػػدة  يػػػد ضمػػػ : يومػػػاً مبنطقتنػػػاةسػػػة بشػػػر داـ هػػػذا التمشػػػيا 
افػػاء افػػاٌف لقػد تعػػرض بعػػن سػػكاف هػذم القػػرى لإليغػػار يف . افنطقػػةيف  قػػرىالالتنكيػل يػػل 

 يفن فمػثال ذبػ  ةسػة بشػر سػاي.  وحشػالالتعذيب من بعد أياـ همت معظم، وذب  افغل 
الًػػة بشػػر يف بلػػدة يولػػو  بوا، ًو حػػدى إ، و بلػػدة قوفػػاؼ ، وتسػػعة يفبلػػدة زيػػريبعػػد أف بػػذ 
هػػػذا ويف غ ػػػوف . بلػػػدة تيفيقػػػوط، وسػػػتة يف بلػػػدة تازيلػػػد، وسػػػاعة يف بلػػػدة بوتشػػػوبشػػػر يف 

 .فقا قريتنادابة بالرصاص يف  فو ساعة و انالتمشيا قتلد 
العػليب األممػر الػدوِف يف حقػق  ولػو. يل ض ايا هذا التمشػيا   حعأأستطيأ أف  ال

اجنسػػاف ا ػػر تػػئبج أف صممػػأ معلومػػات  عا سػػتطال النػػاجٌن مػػن التعػػذيب والقتػػلالقػػرى مػػأ 
 .يٌن بالسكافافظل  الء ه    ما فعلقري و وأل، افت  ر

هػذم  قاػل، أف يتـ مسػلما أـ يهوديػاأ سواء ياف مسي يا ،كل إنساف مت  ريست يل ل
. السػفاحٌن ٌنيػافظل  هػ الء بلػ  يػد سػكاف منطقػة القاائػل  ا عرض ال  يت ةافطلقالوحشية 

 .طملفوف وراءهمت الربب والذبرإ مت 
 .إّف بذاب اهلل ينتظرهمت

 ...أحد موظفي التعذيب يقص. 5.3
 .3111ديسمهت  35، 3885، بدد نوفاؿ ابسرفاتورفانسوف جوفر، : افعدر

يقػػػػة يف بدا أحػػػػد أ عػػػػائي   3977اهػػػػا سػػػػنة يت. ة األمػػػػر خمععػػػػة للنشػػػػريػػػػَف تكػػػػن هػػػػذم الًو
التعػذيب أًنػاء حػػرب ايئائػر، وقػد تػػوق  منػذ سػنوات قليلػػة هػذا الرجػل الػػذي يػاف ضمػرص بلػػ  

يقة تفاصيل افمارسات وأساليب بمل . ةجمهولبل  هويت  قاء اجب لقد قدـ من  الؿ هذم الًو
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وهػ   « دوب»تُقػرأ  « . أو. الػدي»: افعل ة ايتاصة الذي اشػتغل فيهػا طيلػة ةػس سػنوات
د هػذم  وأنِشػ. تعػين ُمْفػَرَزة بملياتيػة لل مايػة 12يلمة مرياة مػن أوائػل حػروؼ يلمػات فرنسػية

باشػػػرت نشػػػاطها بػػػاـ واحػػػد بعػػػد ذلػػػك، ويانػػػد و  3936ا ي ػػػة العسػػػكرية االسػػػتعالمية سػػػنة 
أوؿ . مهمتها تتمثل يف تفكيك شاكات جاهة الت رير الوطين السػرية باسػتعماؿ يافػة الوسػائل

يقػػة مػػن بشػػر صػػف ات هػػو العػػ ايف الكاتػػب جػػاف بيػػار فيتػػوريجّ مػػن وُ  . هػػد إليػػ  هػػذم الًو
يقة ح اعد بشرات ايلسات مأ صاحبف إُف يتاب مده  نشرم سػنة شهادت   فيتوري ؿوّ الًو

يقػػػة بلػػػ  تسػػػل. «مارسػػػنا التعػػػذيب»بعنػػػواف  3981 منا العشػػػر صػػػف ات يووافػػػق صػػػاحب الًو
، «حػػاف الوقػػد»يػػاف يقػػوؿ . 3977يهػػا سػػراً سػػنة اآللػػة الكاتاػػة الػػ  حعػػل بلبلػػ  مكتوبػػة 

يقة بفيملها إُف ينة ررييػة حػوؿ التعػذيب يف ايئائػر –بند االقت اء  –وأن  سيقدـ  يف و . الًو
يقة  .ما يل  أبرز فعوؿ الًو

 حياة انعئالية
ْفَرزَة العملياتية لل ماية من ضابا 

ُ
ًنٌن او  –يف غالب األحياف  برتاة نقيب –تتشكل اف

ضػػػػااط صػػػػري، ومػػػػن ةسػػػػة بشػػػػر إُف  ةأو ةسػػػػ ةًػػػػة ضػػػػااط مسػػػػابدين، ومػػػػن أربعػػػػأو ًال
 اً يػػػل ُمْفػػػَرزَة بملياتيػػػة لل مايػػػة ت ػػػمت يف صػػػفوفها مكرمجػػػ. ]...[ احتيػػػاط  ين جنػػػديبشػػػر 
االحتيػػػاطيٌن مػػػن نفػػػس مػػػن أو  13«األقػػػداـ السػػػوداء»نػػػدوف بالعػػػادة مػػػن أو أيثػػػر صمُ  اً واحػػػد

 .ةلوطين أو اَ رْيمن جاهة الت رير ا« افقلوبٌن»األصل أو 
فلػػػمت يكػػػن . لوف بعػػػفة تف ػػػيلية،  اصػػػة االحتيػػػاطيٌن مػػػنهمت يعػػػامَ ٌنهػػػ الء افػػػوظف يػػػاف

ويػػانوا يتمتعػػوف بنػػوع مػػن ا ريػػة، ولػػديهمت اال تيػػار يف االحتفػػاظ  ،إزاءهػػمتاالن ػػااط صػػارما 
 هػػدايا بيػػد: «ايتئينػػة ايتاصػػة»بلااسػػهمت افػػدين  ػػالؿ ايتدمػػة وامتيػػازات بينيػػة أ ػػرى وو ػػا 

ن ا راسة ويل الُسْلرات مافيالد، وطعاـ أف ل دما ضمعل بلي  باق  رجاؿ الفرقة، وإبفاء 
 .]...[ما لّذ وطابكل مشرب غين ب-التقليدية دا ل ا امية، ونادي

ْفػػَرزَات العملياتيػػة لل مايػػة لتتماشػػ  وطايعػػة افهمػػة، فغالاػػا مػػا يانػػد  يدت ماػػاينوُشػػ
ُ
اف

خمػػيمت بسػػكري، وسػػرباف مػػا تعػػّود افوظفػػوف بلػػ   بػػن أيّ باػػارة بػػن فػػيال فسػػي ة وبعيػػدة 
. خمالطػػػة بػػػاق  رِفػػػاقهمت يف ا ي ػػػات العسػػػكرية األ ػػػرىؿ بػػػن اعػػػئ واالن «حوجلػػػة»العػػػي  يف 

ْفَرزَات العملياتية لل ماية تتوفر دا ل مل قات افساين بل  ]...[ 
ُ
غالاا ما ياند هذم اف

 .]...[مت راؼ ودواجن وأرانب صادرها ايند لت سٌن وجااا

 

12  Détachement Opérationnel de Protection (DOP-الدوب.) 
 .ف ايئائر أي سكاف ايئائر من أصل أورو و أوروبي  13
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صػػورهمت  ابليهػػ ةدائمػػ« جػػواز افهمػػة»اطاقػػة ف بيسػػتفيدو عػػري اليػػاف ال ػػااط وضػػااط 
وكػػنهمت مػػن فكػػاف هػػذم ايػػواز يعطػػيهمت صػػالحيات . مشػػطاة بشػػريا ًالًػػ  األلػػواف فرنسػػ 

سػػيارة، وذلػػك دوف ا اجػػة إُف التعػػري   ػػويتهمت  ةنقػل أشػػلاص مػػن اينسػػٌن بلػػ  مػػس أيػ
فلػػػيس . فراقاػػػة العسػػػكريةامشػػػوار سػػػيارامت بنػػػد حػػػواجئ أو شػػػرح سػػػاب وجػػػودهمت أو ا ػػػام 

 . ]...[تعّور التعسري الذي أتاحت  هذم ايوازات بععب،  اصة إزاء النساء
 التعذيب العناب 

أتػػػذير أين تعػػػػف د ملفػػػػا يثيفػػػػا ضمتػػػػوي بلػػػ  تعليمػػػػات ومػػػػذيرات بمػػػػل ُوِجَهػػػػد إُف 
ْفَرزَات العملياتية لل ماية بند إنشائها

ُ
تلػك التعليمػات افلتعػرة وافوقعػة  أتػذير إحػدى. اف

االسػػتجواب وجػػوب إدارة »ريهػػا، فكانػػد تشػػدد بلػػ  امػػن قاػػل سػػلطة بسػػكرية ال أتػػذير 
هػػذم التعليمػػة بقيػػد  فّ أإُف ، بػػالطاأ ال دابػػ  إُف اجشػػارة « .بطريقػػة حتػػكـر يرامػػة اجنسػػاف

 .]...[م طمرهاحهتا بل  ورؽ و 
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة دمارسػػػة التعػػػذيب يف فّ ال بػػػد مػػػن االبػػػكراؼ أ

ُ
 ايئائػػػر سػػػاقد إنشػػػاء اف

لل مايػػػػػة، فقػػػػػد يانػػػػػد دمارسػػػػػة باديػػػػػة بنػػػػػد فيػػػػػالق العسػػػػػاير وذلػػػػػك منػػػػػذ وصػػػػػوؿ ا ملػػػػػة 
يشػا  العػنابة اليدويػة، وف ػال  وار ػاالً  اً َف يكن التعذيب  نذاؾ إالّ ترقيعػ.]...[ العسكرية

 تهػل ظمكػن ابتاػار اللطمػا .بن ذلك ياف التعذيب مسفلة ف فاضة افعىن وغام ة افعػاَف
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة لل مايػػػة أّدى إُف تطػػػوير ...ايتاطفػػػة والػػػريالت تعػػػذياا

ُ
  ولكػػػن إنشػػػاء اف

ْفَرزَات صن أ التعذيب إفّ . التعذيب إُف دمارسة بقالنية وفّعالة
ُ
 .إنشاء هذم اف

ق ػينها يف  ػالؿ سػاعة سػنوات . اً وال شػا  ررييػاً يػبالطاأ َف يكن التعػذيب موجػودا رري
َف يكػػػن هنػػػاؾ ال .]...[ تفػػػوم  ػػػذم الكلمػػػة ولػػػو مػػػرة واحػػػدة اً ايئائػػػر َف نسػػػمأ قػػػا أحػػػد

ػػلٌ تعػػذيب وال تنكيػػل وال جالديػػن أو معػػذ بٌن، بػػل وال حػػ  معػػذ بٌن وال مُ  َف يكػػن .  ػػمت نك 
نسػق هػذم االسػتجوابات يػاف . «بوفمسػتجوَ »و «وفبمسػتجوِ »و «اسػتجوابات»إالّ  ناؾه

« افوّسػأ»إُف االسػتجواب  «الػروتيين»أو  «الاسػيا»كراوح مػن االسػتجواب حاذقا حيػث يػ
افسػػػػفلة » د هنػػػػاؾفمماًلػػػػًة مػػػػأ الععػػػػور الوسػػػػط  يانػػػػ .«ّسػػػػأ جػػػػداو اف»أو « قافعّمػػػػ»أو 

 .«افسفلة ايتارقة للعادة»و «العادية
ْفَرزَات العملياتية لل ماية يف بداية إ يفت

ُ
فيػالق  ا إُف تقليػد طػرؽ تعػذيب بػاق نشػائهاف
 ب بدأ. للميام «اجناء افعدين»و 14،«8.أي.تليفوف الاادية أي»الرفس والتنكيل : العساير

 

14  Telephone EE8. 
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دث تطػػػور ملمػػػوس يف هػػػذا  ػػػبهػػػد االبتكػػػار و ريػػػب وسػػػائل أيثػػػر فعاليػػػة، ف  اً فشػػػي  اً شػػػي
افّولػػد الكهرطيسػػ   فّ فمػػثال لُػػوِح  أ. ف مػػن حتسػػٌن أداء هػذا الفػػنو ووكػػن ايػػالد... ااػاؿ

(gégène )َف تكػن . 8نتج تيارا يهربائيا أقوى من ذلك الذي يولدم هاتري الااديػة إي إي ي
ْفػػػػَرزَات العملياتيػػػػة لل مايػػػػة دمػػػػا اضػػػػطرهمت إُف 

ُ
هػػػػذم  اسػػػػتعارةهػػػػذم األجهػػػػئة متػػػػوفرة لػػػػدى اف

 .ٌف االتعاؿااألجهئة من أقرب مع
ْفػػػػػَرزَات العملياتيػػػػػة لل مايػػػػػة تتاػػػػػادؿ 

ُ
حػػػػػوؿ طػػػػػرؽ اففيػػػػػدة  «األسػػػػػرار»بينهػػػػػا يانػػػػػد اف
خمتلفػػة يف هػػذا الشػػفف، منهػػا مػػن ضماػػذ اسػػتنطاؽ « فكريػػة»يػػاف هنػػاؾ مػػدارس . االسػػتنطاؽ

عػاًفَ »
ُ
ومنهػػا د بلػػ  سػػرير بيكػو أو بلػػ   شػػاة، وهػػو يف وضػػعية أفقيػة وبػػار وامػػا ومقيّػ «اف
عاًَف  لقػات مثاتػة بلػ  جػدار يف ل إجراء االستنطاؽ يف وضعية بمودية يقيّ من 

ُ
د فيها اف

أحػػد ال ػػػااط الػػػذي يػػػاف يوصػػػ  بند ػػػاؿ  وبرفػػػدُ . «الشػػػمس»يػػػد وضػػػعية ة ريّ يف وضػػعي
عػػاًفَ ( وهػػ  مػػادة معػػرفة شػػديدة اففعػػوؿ) «الػػدولايك»

ُ
يمػػا م اسػػتعماؿ .]...[ يف دبػػر اف

ضػػأ قطػػن مالػػل بك ػػوؿ َ ػػوب فػػوؽ األب ػػاء افل ػػاـ بتوجيػػ  شػػعلت  رمػػو األرجػػل، ويػػذا وُ 
يل ما مورس من أصػناؼ   عرلد  ال  لطسري  سأ جملن يتّ . التناسلية، وا رؽ بالسجائر

 .تعذيب
طاعا بملية تغيًن الطرؽ جارية، أًنػاء االسػتنطاؽ، مػأ يػل مػا يت ػمن ذلػك مػن  ياند

 .]...[ب  ارحّ ًة ياف يُ ابتكار وار اؿ وا كراع يف هذا اااؿ، ويل وسيلة مست دَ 
عاًفَ : ما يل أيثر الطرؽ يالسيكيًة في تتمثل

ُ
وهػو بػار يليػا بلػ   شػاة أو  يتمت تقييد اف

ويوضػػأ . الكهرطيسػػ  حػػوؿ أذنػػ هػػاز د  ػػيا ا ػػاتري أو ايب يُثاّػػ. فػػوؽ بػػاب دمػػددة أفقيػػا
عػاِلج»ل َشػػغِ يُ . ايتػيا الثػػاين بلػػ  الع ػو التناسػػل 

ُ
ق ايهػػاز بينمػا يرصػػد افسػػتنطِ  حينهػػا «اف

هػػػػػػذا يػػػػػػب تقت ػػػػػػ  تري« افوسػػػػػػّعة»ويانػػػػػػد االسػػػػػػتنطاقات . االبكرافػػػػػػات مسػػػػػػتعينا مبػػػػػػكرجمت
عاًفَ »مأ ايتنق بافاء حيث ياتلأ  «العالج»

ُ
ياف التاليأ . لكر من افاء 31إُف  33من  «اف

غالاػا مػا يػاف هػذا التعػذيب . يتمت إمػا بِقْمػأ وإمػا مبنشػفة بلػ  الفػمت واألنػري يف ذات الوقػد
  .ينته  إُف موت افعاًَف من جراء وئؽ معدت  أو احتقػاف بسػاب تسػرب افػاء دا ػل الػرئتٌن

مػػواد التنظيػػري مثػػل التياػػوؿ وافػػًن أًنػػاء التعػػذيب دمػػا  بافػػاء طملطػػوف « افعػػاِيٌن»يػػاف بعػػن 
 .ياف ي دي إُف موت افعاًَف حتماً 

ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة لل مايػػػة أو 
ُ
غالاػػا مػػػا يانػػػد قابػػػات االسػػػتنطاؽ مرتاػػة دا ػػػل أقايػػػة اف

مػد صػػراخ افعػذ بٌن َُ ْفػػَرزَ و . بغػرؼ معئولػة 
ُ
ات العملياتيػة لل مايػة تتػوفر بلػػ  يانػد بعػن اف

 .]...[ٌن وحُمَكمة الس دنقابات استنطاؽ خُمْمدة الط  
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 بةالروائ  الفظيعة لطجساد افعذ  
عػػاًَف مػػن فراشػػ  يف أغلػػب األحيػػاف لػػيال، فيُ  «االسػػتنطاقات افوسػػعة جػػدا»  ػػري

ُ
نتػػئع اف

مػػػن مػػػّر مبثػػػل تلػػػك  .]...[سػػػ ب  ػػػارج زنئانتػػػ  ليل ػػػأ لالسػػػتنطاؽبطريقػػػة مفاج ػػػة ب يُ 
ها إُف تذير سػػػػيذلػػػػك افنػػػػاخ افشػػػػ وف دا ػػػػل قابػػػػة االسػػػػتنطاؽ، ال بػػػػد أنػػػػ  وسػػػػا  التجربػػػػة
 ...األبد

ا واء افثقل بد اف السجائر، والرائ ة الفظيعة افنطلقة مػن أجسػاد افعػذ بٌن الػ  يسود 
التعػػػػذيب بمليػػػػة فيئيولوجيػػػػة معتػػػػادة حتػػػػدث أًنػػػػاء )ترشػػػػ  برقػػػػا وافلتلطػػػػة بػػػػروائ  الػػػػهتاز 

والاػػػػػوؿ، إضػػػػػافة إُف العػػػػػراخ والعويػػػػػل والت ػػػػػربات وأصػػػػػوات ال ػػػػػربات بلػػػػػ  ( ايسػػػػػدي
قوف يف ػػػذوف فػػػكرات اسػػػكراحة يشػػػربوف  ال ػػػا ايتمػػػر يثػػػًناً مػػػا يػػػاف افسػػػتنطِ ... األجسػػػاد

لتهدئػة  «َػدير»ياف ال بػد مػن )وايعة بكميات هائلة ويد نوف يذلك بعفة ماالغ فيها 
تادأ أحيانػا بلػ  السػابة  «االستنطاقات»ياند هذم . التعذيب، ب يستفنفوف (األبعاب

 .]...[امسة فجراً ايتالتاسعة ليال لتنته  بل  الرابعة أو 
بالنساة للمستنِطقٌن ياند أصعب األوقات تادأ يف النعري الثاين مػن الليػل، إذ تكػوف 

بلػػػػ   أبعػػػػا مت مهيجػػػػة بفعػػػػل الك ػػػػوؿ وقلػػػػة النػػػػـو واجرهػػػػاؽ والرغاػػػػة يف ا عػػػػوؿحينهػػػػا 
وتػػػػًنة التعػػػػذيب حينهػػػػا يانػػػػد   ؛ ػػػػن يػػػػاف، دمػػػػا صمعلهػػػػمت يكثّفػػػػوف ال ػػػػرب يّ معلومػػػػات بػػػػف

 [….]تتفاقمت
ئبػة بػن طريػق التعػذيب، افعلومػات افنتَ  فّ فب ربتنا ا ئينة يف هذا اااؿ من ايـئ  نانُ ك  وُ 
ب ومػن السػهل إدراؾ ذلػك، فافعػذ  .  القػ ، يانػد جػد هئيلػةايانػب األالنظر بن  بغنّ 

شػػػ ء مػػػن أجػػػل االسػػػكراحة مػػػن بػػػذاب ال يُطػػػاؽ وا عػػػوؿ بلػػػ  قسػػػا مػػػن  يعػػػكرؼ بػػػفيّ 
إف اجنسػػاف ايتشػػن، والاػػدائ  : يمػػا استللعػػنا الػػدروس التاليػػة.]...[ الراحػػة، ولػػو وجيػػئ

األمػػػواؿ ياهػػػة   لقػػػد شػػػاهدنا جػػػامع. وقليػػػل الػػػتعُلمت يت مػػػل التعػػػذيب يثػػػًناً وينطػػػق قلػػػيالً 
أما اجنساف األيثػر حت ػرا، الطالػب افثقػري . بل  االبكراؼ الت رير الوطين يف لوف افوت

يػاف يػدِف .]...[ بالفرنسية مثاًل، فكاف أضعفهمت حيث ينفر جسػدياً مػن يػل أنػواع العنػري
بكثػػػًن مػػػن  اجفػػػاداتبالقليػػػل مػػػن افعلومػػػات العػػػ ي ة لُيعػػػد ؽ ولكػػػن يػػػاف ضمشػػػر تلػػػك 

 .األياذيب
الذي ياف مػن ]...[ نسوة من التعذيب َف تعف  ال! ياف استنطاؽ النساء ش ء مربب

ُيشػػػد حػػػوؿ  ألسػػػالؾأحػػػد ا: ظُمػػػارس باألسػػػلوب التقليػػػدي «ا ػػػاتري»يػػػاف . الدرجػػػة األوُف
يانػد هػذم النسػوة .  ر يوضأ دا ل فروجهن، ويّن يعذبن باريات يليا بالطاأآلأذ ن وا
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ن ِقل ػة مػن ، فتغػر ق« لػا األوراؽ»مػن الرجػاؿ، فكانػد تسػهب يف الكػالـ بغيػة  أيثر حيلة
 .ا قائق يف حميا من األ اار الئائفة

االغتعػػاب يػػاف نػػادراً، بلػػ  األقػػل إذا نسػػانا لػػ  مفهومػػ  ا قيقػػ ، أي ابتػػداء  فّ ياػػدو أ
فػا يػاف أحػد افسػتنِطقٌن يرغػب يف إحػدى النسػوة، َف يكػن يف حاجػة إُف . جسدي بنيري

ل ػػػغا النفسػػػ  يػػػالتلوي  اللجػػػوء إُف االبتػػػداء ايسػػػدي، فكػػػاف يكفيػػػ  دمارسػػػة نػػػوع مػػػن ا
 .باحتماؿ اجفراج ي  ضمعل بل  ما يريد

 ينا نعرؼ أيثر دما صمب
عتهت  طف  طًنا، وياف تقدمي يػفس مػن افػاء ألحػد افعػذ بٌن ياف التعاطري مأ سجٌن يُ 

خمطني أبداً دا ل ُمْفَرزَة بملياتية لل مايػة،  ورغمت ذلك َف يُعاقب أيّ . اً  طًن  اً  ر إ آلهو ا
ُمْفػػَرزَة بملياتيػػة لل مايػػة  دمػػا غػػادر أحػ.]...[ «ظػػري الغسػػيل القػػذر دا ػل الايػػدنن»فكنػا 

هدنا أيثػر انعػرؼ أيثػر دمػا يناغػ ، وشػينػا . أبػداً « الػدياف»أحد بن هذا  أبداً، فلمت يتللّ 
نػػا يف ح ػػن  ءيف ػػل إبقا (15السػػ  سػػ  إي) دمػػا صمػػب، فكػػاف مريػػئ التنسػػيق بػػٌن اييػػوش

 .]...[حمرجإشهار  لتفادي أيّ 
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػػة لل مايػػػة بافػػػػ

ُ
، فكػػػػاف باػػػارة بػػػػن بػػػويلمت منعػػػػئؿ اً غرياػػػ اً يػػػاف بػػػػاَف اف

 .]...[انقلاد وشوهد في  يل القيمت
ْفػػػػػَرزَات  مبػػػػػا أفّ 

ُ
السػػػػػجناء والسػػػػػجينات يػػػػػانوا ظمكثػػػػػوف بعػػػػػن األحيػػػػػاف طػػػػػويال دا ػػػػػل اف

ل أواين سػػػػلرة التنظيػػػػري، وغسػػػػ: العملياتيػػػػة لل مايػػػػة، يػػػػانوا يسػػػػتلدموف ألشػػػػغاؿ خمتلفػػػػة
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة لل مايػػػة

ُ
 ػػػذا يػػػانوا يتمتعػػػوف بشػػػا  حريػػػة دا ػػػل ... ومالبػػػس مػػػوظف  اف

يػػػاف للُمْفػػػَرزَة العملياتيػػػة .]...[ صػػػّ  القػػػوؿ فا يػػػاة اليوميػػػة إ" رفقػػػاء"يػػػانوا .]...[ افاػػػاين
لل مايػػػة َمْيػػػل واضػػػ  إُف تعػػػرين السػػػجٌن للشػػػاهات وإُف تلويثػػػ  وتوريطػػػ  إُف أقعػػػ  حػػػد 

ذلك مأ سجناء   رين، ومبشاريت  يف حعػص  فكاف يتمت. كن إزاء جاهة الت رير الوطيندم
ف إُف هػذا ا ػد و يػاف السػجناء افوَرطػ. التعذيب وح   مل  بل  تعذيب جئائػريٌن   ػرين

ْفػػَرزَات العملياتيػػة لل مايػػة، فيف ػػلوف ذلػػك بلػػ  أف يطلػػق يتّ ػػ
ُ
ربوف مػػن أجػػل الاقػػاء يف اف

 .سراحهمت
عملد مأ السجناء افتعذر اسػكردادهمت الشهًنة، لقد استُ  «سلرات الغابة»اؾ أ ًنا، هن

ْفػػَرزَة العملياتيػػة لل مايػػة أو أحػػد معاونيػػ  طمػػرج  .]...[(افيػ وس مػػن تروي ػػهمت)
ُ
يػػاف قائػػد اف

 

15  Centre de Coordination Inter-Armées (CCI)، ْفَرزَات العملياتية لل ماية
ُ
 .وهو مريئ قيادة اف
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 لياًل ومع  السجٌن بل  مس سيارة اييب، فيف ذم إُف منطقة معئولة أين يطلػق بليػ  وابػالً 
 «سػػلرة»بناصػػر لػػري، ب تػػدفن ايثػػة لتوهػػا يف نفػػس افكػػاف مػػن قاػػل مػػن الرصػػاص مػػن ايت

 .]...[م    ًار القهت بدقةيند  ذا الغرض، فتُ تكوف بُ 
يػػل اججػػراءات وال ػػالالت الػػ  أحعػػيتها يػػاف صمػػب أف تقػػـو  ػػا هي ػػات جػػد خمتعػػة 

يػػػق ايتػػػارج  والتجسػػػس اف ػػػاد   فو أو أف يقػػػـو  ػػػا موظفػػػ( 16السػػػداس)تابعػػػة فعػػػل ة التًو
عري مهي ٌن فثل هذم افهمة، الولكن َف يكن ضااط افدفعية من باريس وضااط . فو حمكرف

 !التعذيبودمارسة « افعاية»حتياطيٌن العائرين إُف االناهيك بن اينود 
بل  بعن حاالت تفنيب ضمًن، لكن لطسري ابكرُؼ أ ا ياند نادرة، فافرء  اطلعدُ 

ينػا نشػعر بالسػلا أحيانػا والَقػَرؼ دائمػاً غػًن ! ةيتعود بل  يل ش ء، وح  بلػ  الاشػاب
اينػػػػػػود  د ػػػػػػللقػػػػػد .]...[ د بلػػػػػػ  ريػػػػػػاع العػػػػػراخ، وأنػػػػػػٌن افعػػػػػػَذبٌنأننػػػػػا انتهينػػػػػػا إُف التعػػػػػوّ 

 ػر افطػاؼ يػل مػا ينتظػرم اينػدي  يف . سننةحتياطيوف يف دوامة جهنمية وتشاكوا يف مُ الا
ْفػػػَرزَة العملياتيػػػة  نسػػػاةلاالحتيػػػاط  هػػػو انتهػػػاء فػػػكرة ايتدمػػػة العسػػػكرية، وبا

ُ
لػػػ  افكػػػوث يف اف

افوافقػة  دإضػافة إُف هػذا، طافػا وػ. م يف اياػاؿ  زمػالالػ  يقػـو اربػة احمللل ماية أف ل مػن 
هل ظمكػن لػ  أف يكػوف ... ال أبل  القيادات األ القية والعسكريةبل  هذم الوسائل من قِ 

 لك  أيثر من افلك نفس  مَ 
ْفػالقد ود إبادة تنظػيمت 

ُ
ادلد ، واسػتُ 3939َرزَات العملياتيػة لل مايػة يف  ريػري سػنة ف

ْفػػػَرزَة العملياتيػػػة لل مايػػػة بػػػػاتسػػػمية 
ُ
هػػػذم التسػػػمية هػػػراء  بػػػالطاأ إفّ .]...[ «يتياػػػة افشػػػاة»ف

بػٌن يتائػب  بالقػةال   فكاند هذم الكتائب حتمل أرقاـ فيالق م حلها بغرض التموي ، ألنػ
 .]...[اةافشاة هذم وافهاـ التقليدية للمش

ابا الػػ   مػػأ قػػدام  مػػن فيلػػق افشػػاة هػػذا أو فيلػػق و معػػروؼ أنػػ  يوجػػد العديػػد مػػن الػػر 
افدفعيػة ذاؾ، لكػن بلػ  حػد بلمػ  ال يوجػد وال رابطػة واحػدة  مػأ قػدام  مريػئ التنسػيق 

ْفػػَرزَات العملياتيػػة لل مايػػة
ُ
فلػػمت نكػػن رفقػػاء يف ا قيقػػة، بػػل ينػػا متػػواط ٌن . بػػٌن اييػػوش واف

 .ينا نشعر بذلك بطريقة يلفها الغموضو ، (يف ايـر) وشرياء
وتكلػل بملنػا  ئظمػة مدويػة أمػاـ بئظمػة . شػ ء قمنا بعمل قذر َف ينفأ قا يف حتقيػق أيّ 

 . نعانق ذيرياتنا، ذيرياتنا الفظيعةٌنفاقينا لوحدنا معئول. شعب بفيمل 

 

Service de Documentation Extérieure et du Contre-Espionnage 16  (SDECE.) 
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 بين الفرنسيينالجـزائر أمام المعذِّ . 4
 .3937ساتمهت ، 31، رقمت اااهدف؛ فػانو  تئفرن: افعدر

مػن  ػالؿ دد مػن األسػاطًن ػدمي منهجػ  لعػػشربد الثػورة ايئائريػة يف اػ منذ ًالث سنوات
 . رّيةباداين ػاجنساين العميق الذي ينّشطها وتعّلقها الوجالدفأ 

 فعػػلتشػػهد بالصػػ ي  أ ػػا و ، الوجػػود الػػوطين حقوقػػ تػػرّد إُف  الثػػورة ايئائريػػة ال َجػػرـَ أفّ 
 .يف الرسالة ال  حتملها تكمن ًورتنا وقيمتها فائدة ، غًن أفّ إرادة الشعب  بل

يف . ةشػدهػجػد م 3935بشعة ال  ظهرت منػذ أوؿ نػوفمهت  دّ افمارسات ايتعميمت  فّ إ
يمنػػػػة وػػػػارس ا  ةهيكلػػػػينػػػػدرج يف  يف ايئائػػػػر ةالفرنسػػػػيالعسػػػػكرية فػػػػرؽ الّف موقػػػػري إ الواقػػػػأ

التعػػذيب ظػػاهرة باطنػػة يف  فّ وإ. ة وتنػػػئع اجنسػػانية بقعػػد وتعمػػدافنظمػػعنعػػرية الاوليسػػية و ال
 .ايهاز االستعماري

هػذا ايهػاز الق ػاء بلػ  يهػدؼ إُف  الػكراب الػوطين هػاحترير مػن الثورة ايئائريػة قعد  فّ إ
يرمػػ  بػػل  ، ايػػة اسػػتعمار فقػػاإُف  اسػػتقالؿ ايئائػػر هػػدؼي الو . يد جمتمػػأ جديػػديّ ػتشػػوإُف 

 .الاقعة من العاَف هذماء يف وبة ومعدر اليغرينر الغبذرة  إُف ِاْسِتْ َعاؿ
بهػػد ويفتػت  هئظمػة للعنعػرية والسػتغالؿ اجنسػاف ل ظمثّػالػوطين ايئائػري الػكراب حتريػر  إفّ 

 .بال قيد وال شرط لعدالةا
 التناقن ا قيق 
ة للالػػداف دا ليػػالتناق ػػات لل تعاػػًنأّ ػػا بلػػ  الوطنيػػة  يػػةروب الت رير ا ػػ عػػو رُ غالاػػاً مػػا تُ 
تنػػػدرج يف إطػػػار تػػػارطم   ػػػا دميػػػئات  اّصػػػة  ػػػرب الفرنسػػػية ايئائريػػػة ا غػػػًن أفّ االسػػػتعمارية، 
 .ة متئامنة ومتتاليةحتّررية وطني حريات يتمي ئ بظهور

باشػػػد ايئائػػػر حتػػػد  ،منهػػػا أال يتجػػػئ  اً إسػػػكاف ابتهتاػػػا فرنسػػػا جػػػئءمسػػػتعمرة كو ػػػا ول
 أفويعػود السػاب أوالً إُف  . أّي بلػد مسػتعَمر   ػر ػا يف ليػمثهيمنة بوليسػية وبسػكرية ال 

 ايئائػر دا ػل معسػكر، يما يرجأ إُف أشمية 3811تقريااً منذ تتوقري بن القتاؿ ايئائر َف 
نهػػػػػا أّف ييق امابػػػػػد ا ائلػػػػػةلعنػػػػػاد فرنسػػػػػا ويهودهػػػػػا ال يوجػػػػػد تفسػػػػػًن و . االسػػػػػتعماريفرنسػػػػػا 

 .ر إمهتاطوريتهاإُف ا يا باجالً وحتماً استقالؿ ايئائر سي دي 
 تناق ات الوضأ االسػتعماريتتاأ َف الغر  باتسم  ايئائر للع ،بوابة فرنساوقعها يف وف

 .ُاْاءبِ بالتفعيل و 
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، ف ػات بديػدةمػن اينػود  نيػد وإُف  ،ةالفرنسػياللجوء إُف وحدات القوات افسل ة  إفّ 
ال ػػػرائب وإُف ، اً ار دبػػوة الشػػعب تكػػر إُف ، و العػػػري دباء ال ػػّااط وضػػّااطوإُف إبػػادة اسػػت
الؿ الحػػتهػػذم ا ػػرب جبػػادة ا يلهػػا خبػػوضاألّمػػَة الفرنسػػية  ألػػـئ  يػػل ذلػػك  و ميػػد األجػػور،

يّػئ و مشارية العّماؿ والفالحٌن الفرنسيٌن يف ا رب ضد الشػعب ايئائػري إفّ . االستعماري
سػػػػا معارضػػػػة فرنسػػػػا ا قيقيػػػػة فرن»أطروحػػػػة  زبػػػػئع حّقػػػػػاً  –دمػػػػوي أحيانػػػػاً و  –ـ امػػػػاس بػػػػ 

ة مػػأ ػقػػد تفلفػػد األّمػػ» :أحػػد ر سػػاء االػػس الفرنسػػ فكمػػا قػػاؿ  .أسسػػها مػػن« القانونيػػة
 « .ها الذي ضمارب يف ايئائرػجيش
ػقادات النتػػا اّمػػأ. ايئائػػرضػػد حػػرب  يشػػاريوف بػػذم تهمت وضػػمًنهمت يف يػػل الفرنسػػيٌن إفّ 
، «ة ايئائػر فقػاالػ  تعّجػل إضػاب»الوسػائل  تنتقػدفهػ   بعػن األفػرادالػ  أصػدرها القليلة 

 اولػػػة  نػػػػق حػػػػرية ال مبا مالت العسػػػكرية و وال بػػػ حػػػتالؿ يف جػػػوهرم،االادة ػنبػػػوال تنػػػّدد ب
 .شعب

 التعذيب ضرورة أساسية للعاَف االستعماري

افػواطنٌن  بلػ ة بن دمارسات التعذيب من طرؼ اينود الفرنسيٌن فكر يثُر ا ديث منذ 
 مقارنػػػات تارطميػػػةيمػػػا طُرِحػػػد  ،ة يف افوضػػػوعبػػػمرو دقيقػػػة و  وُنشػػػرت نعػػػوصٌ  ،ايئائػػػريٌن
 .تلك افمارسات الفرنسية اأداف بدد من الشلعيات األجناية مبا فيهلقد . بديدة

 انونيػذير  بعن الفرنسيٌن الػذين ًػاروا ضػّد دمارسػات التعػذيب أو ضػّد انتشػارمء وما ف 
الػ   «افثػػقفٌن افتعاػٌن»ة اً تسػميوامػهمت ناسػاوت ،بالنفوس الطّياة ال  حتّدث بنها الفالسفة

الوفػػاؽ بػػٌن الرغاػػة يف ا فػػاظ ال ظمكػػن فعػػال . أطلقهػػا بلػػيهمت مواطنػػوهمت اليوسػػد وليجػػاف
 .ال  يستطلاها ذلك وسائلالإدانة بٌن بل  ا يمنة الفرنسية يف ايئائر و 

ؾ وال يُػػػدَرُؾ االسػػػتعمار بػػػدوف إدرا .ةٍ لػػػيس التعػػػذيب يف ايئائػػػر بعػػػدفٍة أو غلطػػػٍة أو زلّػػػ
ْسػػتَػْعِمر  إفّ . قدرتػػ  بلػػ  التعػػذيب واالغتعػػاب واجبػػادة

ُ
التعػػذيب سمػػٌا مػػن العالقػػات بػػٌن اف

ْستَػْعَمر
ُ
 –ا التعذيب فدة طويلة الذين مارسو  – ٌنجاؿ الشرطة الفرنسيوهذا ال صمهل  ر  .واف

 .وغريااً التعذيب أمراً فاض اً  ةدمارستسويغ ضرورة دما مملهمت بل  ابتاار 
 لوب حياةػالتعذيب أس

حتليلهػػػػا أشميػػػػة  يفاالسػػػػتعماري لػػػػ  أْبراُضػػػػ  وتعطاالتُػػػػ ، و لنظػػػػاـ ا نفّ فػػػػوف ػػػػالً بػػػػن ذلػػػػك 
 .قعوى
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لد حالػػػة بػػػػدد ياػػػًن مػػػن رجػػػاؿ الشػػػرطة إُف وصػػػ 3936 لػػػالؿ الربػػػأ األوؿ مػػػن بػػػاـف
 لئوجػاتامثػل اديػد )ضػطراب دا ػل الوسػا العػائل  الحػاالت اد يففحعػ. حافػة اينػوف

، تكػػررةافوحمػػاوالت االنت ػػار والُسػػهاد والكػػوابيس،  (ؿ ضػػرباً مهتحػػاً طفػػااألضػػرب و  ػلتػػقبال
 ،أًػػػناءم وايتمػػوؿ التهػػاوف أًػػػناء العمػػلو الػػئمالء  بػػٌن اتشػػاجر منهػػا افأ طػػاء مهنيػػة ووقعػػد 

ٌف ايف معػػ تعيػػٌناللطػػّل مػػراراً و ا هػػذم ا ػػاالت العػػالجيػػل قت ػػد  فا. ةقػػادالاحػػكراـ  بػػدـو 
 .إُف فرنسا النقلأ رى أو 
وانتشػػار  اليػػا العػػابقة، ؿ فػػدائيينا افعػػأ دودر و  منظّمػػات ًوريػػة نشػػطة، ةظهػػور بػػد إفّ 

مشػػايل بويعػػة للشػػرطة  أًػػارذلػػك  يػػلجاهػػة الت ريػػر الػػوطين بلػػ  جممػػل الػػكراب الػػوطين،  
سػػاب يف هػػو اللػػوطين اجاهػػة الت ريػػر  بلػػيهمتالػػذي فرضػػت   افسػػتمراالحػػكراس  إفّ . الفرنسػػية
 في ػػػربو فػػػن مت . تكشػػػري ذلػػػك الشػػػرطةفمعايػػػة رجػػػاؿ  .يةرنسػػػالشػػػرطة الف قلػػػقو تَػَهُيجيّػػػة 

ْػػػػأطفػػػػا مت بقسػػػػوة  ََ وياوحػػػػوف بتهديػػػػد ئائػػػػريٌن، ايمػػػػأ يتعػػػػاملوف مػػػػازالوا لهمت أ ػػػػمت يِ بسػػػػاب 
،  (« يػػـوطػػوؿ ال ذػدد وأنفػػػأهػػأضػػرب زوجػػ  ألين »)بسػػاب تطػػّاعهمت بلػػ  العنػػري زوجػػاامت 

 .ائهمتبكخ ض اياهمت و ا صر يما ينساوف ُسهادهمت إُف رياع 
ػدـ  أهػػػذا تفنيػػب أرمػػن أمػػاـ رجػػاؿ يعػػّذ مت النّػػ. طاعػػاً  سػػائلوتُػػػثًن هػػذم األمػػور بعػػن اف

نائية  أال ػال ػػمًن  أتػػػشّكل حػػاالت التعػػذيب الػػ  ابػػكرؼ  ػػا رجػػاؿ الشػػرطة حػػاالت استثػػ
تعػػذيب دمارسػػة اسػػتثنائية ال أفّ بلػػ   ةالععػػاي األمػػراضد ػدؿ وصػػوؿ رجػػاؿ الشػػرطة إُف حػػػيػػ

 «قػيمت»جمموبتػ  و «قػيػػمت»يف تنػاقن مػأ هػل ايػالد الشػرطّ   :بعاارة أ ػرىو  ة وغًن قانوني
  أ بن ػالذي يداف النػظاـ

 أيػدواقػد فحجػة مئدوجػة، وا إُف   ي ،يف ايئائرف دمارسة التعذيب و الفرنسي أنكردما بع
لمثقفػػػػٌن ل َػػػػاذؿأيػػػػهت ة ظمثػػػػل األيذوبػػػػ مهػػػػذتقاّػػػػل  إفّ . ثنائيةػيف الادايػػػػة أّ ػػػػا حػػػػاالت استػػػػ

ت الالزمػػة، غػػًن أ ػػا نفػػد لػػئـو عقوبػػاالتلذ تسػػأ ػػا  ةيقالػػد ا كومػػة الفرنسػػو . لفرنسػػيٌنا
فمػن . ويفّف تعذيب شلص أو جمئرة منّظمة ال طم ػعاف للقػانوف اينػائ  العػاـإبالف ذلك 

ل مثػػػل هػػػذا تقػػػػاّ و  ، مػػػن جهػػػة،ا قيقػػػة والعػػػدؿ لرغاػػػة يفافسػػػت يل أف يُوف ػػػق بػػػٌن اجدبػػػاء با
 .ة أ رىع، من جهدا ػايت

  وليةػسب من افرو ا 

هػػذم افمارسػػة، ويػػف نائية ػاستثػػتكّشػػفد بػػدـ  أيثػػر فػػفيثر تالشػػهادا بعػػد ازديػػاد بػػدد
 الثانيػػةهػػذم ا جػػة  .ايػػي  الفرنسػػ  دا ػػلالعناصػػر األجنايػػة العاملػػة الفرنسػػيوف إُف ااػػاـ 

والكػػذب اء افكػػر واج فػػ، وصػػعوبة  وقاحػػة السػػلطات الفرنسػػية مػػن جهػػةتاػػٌّن أل ػػا ة هاّمػػ
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 17.ع.الػػػبأّف بناصػػػر  وفكػػػرر يالفرنسػػػيوف فمنػػػذ سػػػنة مػػػازاؿ . مػػػن جهػػػة أ ػػػرى، افتئايػػػدة
ولكػػػػن . بػػػػن التعػػػػذيب ةافسػػػػ ول اوحػػػػده  ايػػػػي  الفرنسػػػػ  هػػػػيف التابعػػػػة للفػػػػرؽ األجنايػػػػة 

الطػػػرؽ  إفّ  .أغلايػػػة الفػػػارين مػػػن ايػػػي  الفرنسػػػ  هػػػمت بناصػػػر الفػػػرؽ األجنايػػػة معػػػروؼ أفّ 
صػفوؼ بل  الفػرار مػن ليٌن يطاجالدافأ الذي ممل أول ك األفاف وا  الاوليسية الفرنسية ه

وقػد اسػتجوبنا العشػرات مػنهمت قاػل . بوحدات جي  الت رير الػوطينوبل  االلت اؽ العدو 
قسػػوة وسػػادية أّف بلػػ  فمجأ يػػل بناصػػر الفػػرؽ األجنايػػة السػػابقٌن فػػتػػرحيلهمت إُف أوطػػا مت 
 .القوات الفرنسية فظيعة

فالشػرطة وحػدها مارسػد  ،3933بػاـ   يعػود إُف شػتاءٌنبافعػذ  بػروز  فّ أصمدر بالتػذيًن 
 .اً رياػة تقػة سنايئائر فدّ  التعذيب يف نذاؾ 

 تشػر فقػد نُ  ،ارسها الفرنسػيوفظمُ   لأساليب التعذيب ا بنوسملك اليـو معلومات دقيقة 
َف مػن هػذا، بػالرغمت . قائمػة طويلػة لوسػائل وتقنيػات التعػذيبة، يما فُػْهرسد شهادات بد

إُف جاهػػػة الػػػ  وصػػلد  علومػػاتاف إفّ و . وفلسػػػفة التعػػذيب مػػذهبتعػػدر أيػػة يلمػػػة حػػوؿ 
 .افمارسةهذم تَػْنهيج  جيداً ض  توّ  الت رير الوطين

 منظّري التعذيب( Podevin)وبودفاف ( Lofrédro)يدو ر لوف
و يػػػدر يف الشػػػرطة الفرنسػػػية لوف هجهػػػا ال ػػػابطافت عػػػائص وسػػػائل التعػػػذيب الػػػ  ين إفّ 

ما ااي ضػتو تػهتز مػن  (قائد الشرطة الق ػائية بالاليػدة) وبودفاف( حماف  الشرطة بالعاصمة)
 .ددػألصدقائهما ومن  الؿ بروض تقػنية فسابديهما ايإياها 
اً هاّمػػجئائريػػاً يلعػػب دوراً أّف إُف خمػػهتين مػػن شػػهادات وتقػػارير متقاربػػة ا تشػػًن بػػدة فّػػ( 3

مقرات الشرطة تشرع الشرطة يف توقيف  وابتقال  يف  ،رير الوطينيف افنظمة احمللية ياهة الت 
أّي ا ػام ال تعلػمت »الشػرطة  ألفّ  مػن الت قيػق فػكرةيف تلػك الال ُيستنطق السجٌن . الق ائية

. ٌن، حسػػب ال ػػػابط«فيػػػ  جهػػل الشػػػرطةفشػػاوم درؾ اسػػلك  االسػػػتنطاؽ وال نريػػد أف يػػػسي
ااشرة بافثل»طريقة كمن يف وسيلة لكسر مقاومت  توأف ل 

ُ
 .«اف

 ةبشػر حواِف ب تعود وبل  متنها  مقر الشرطة الق ائية «بجي»سيارات تغادر بعن ف
الواحػػد  افعتقلػػوفبعػػدها يعػػذب  .جمػاور دوار يفالشػػارع أو  يفم تػػوقيفهمت بشػػوائياً جئائػريٌن 
عػػد بو  –وهػػو َمْوِضػػأ اهتمػػاـ الشػػرطة الوحيػػد  –فيػػ  افشػػاوم    ػػورحػػّ  افػػوت تلػػو اآل ػػر 

 . قيػقا  نطاؽػياالت ظمكن الشروع يف االستػاغت ستةأو  ةسة
 

 .(. س.ساآل) سابقا اوليس العسكري يف التنظيمات النازيةال  17
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تػاج لعػدة حتمػا  وغالاػاً شاوم فيػ  مػن الادايػة، أّما الطريقة الثانية فتقـو بل  تعذيب اف( 3
الػذي بودفاف،  يعكرؼ اففتػ و . أّي س اؿ  افشاوم طرح بليوال  .طاقت  دحعص الستػنفا

بعػعوبة  العاصػمة، دة بّ يف ايئائػريػشػكل واسػأ يف الالمارس هذا األسلوب من التعذيب ب
فػػ  ا عػػة ف. قاومت ػيف يسػػر مػػ وفّجلػعػػيذلك لػػو  افوقػػري بنػػد طلػػب افعػػذ ب استفسػػارات،

ال  االسػػتنطاؽوهػػذا نػػوع مػػن « .سػػتمأ إليػػكلن» :بػػالقوؿ لػػ يكتفػػوف السادسػػة أو السػػابعة 
 . يعرف ل ماطق بكفي  بل  النافشاوم  ملما ضمُ  غالااً و  ،قاً طالإوّج  ي

مػػهتر فلمػػا ينفعػػل  .يػػال ا ػػالتٌن نفػػس الظػػاهرة أال وهػػ  تفجيػػل االسػػتنطاؽ  نالحػػ  يف
فػػػال تػػػرابا . لنفسػػػ مػػػن العػػػادي أف يعػػػا  التعػػػذيب مػػػهتراً  ن الوسػػػيلةمػػػالغايػػػة أيثػػػر فػػػفيثر 

 .التعذيب يفحد بناصرم ا اّمةبطالب َف يف إلنظاـ االستعماري منطق  ل
 والعػ افة الفرنسيةافثقفوف الفرنسيوف 

شػػػارؾ السػػػيد ماتػػػػّ  يف ا مػػػالت العسػػػكرية الفرنسػػػية يف ايئائػػػر، ونشػػػر مػػػ  راً بعػػػن 
: اتػػػػ ّ مقػػاؿ . أوت-يف بػػددها العػػادر يف جويليػػة« الععػػور ا ػػػديثة»العػػف ات يف جملػػة 

اً، أتذير فا ياند السينما افتنقلة التابعة للفيلق تفيت من حٌن إُف   ر لِتعػرض بلينػا فيلمػ»
ْ  ػػر يػػاف اينػػود وال ػػااط يغػػادروف افكػػاف لق ػػاء بقيػػة السػػهرة 

َ
فلمػػا يػػاف الفػػيلمت ينّفػػر اف

 «.الفيػلمت تكُتمت صرا همت جئئياً   ياند موسيق... برفقة افساجٌن
ػػػػار ماتػػػػػّ  يف مقالػػػػ  ضػػػػد افسػػػػاس بكرامػػػػة وشػػػػرؼ فرنسػػػػا، ب  ػػػػتمت شػػػػػهادت  با جػػػػة  ًو

ييري سػيكوف اييػل الػذي يسػتللف  هػذا ايتلػيا »: اؿالتقليدية للدظمقراطيٌّن الفرنسيٌّن فق
إف حتػػػػّوؿ شػػػػااب ايتدمػػػػة »: ويواصػػػػل مػػػػايّت فيقػػػػوؿ« مػػػػن الثػػػػػقافة افوجػػػػود اليػػػػـو بػػػػايئائر 

 « .مرتػئقة حقيقيػٌّن يف مدة قعًنة أمر  طًن جداً إُف العسكرية 
 ٌنتنديػد افثػػقف إفّ . اً أ القيػ اً رمرافػاسػّميت  تمثل هذا افوقػري أحسػن سمػوذج فػا يناغػ   إفّ 
بمليػػػة واسػػػعة لتجريػػػد الشػػػااب الفرنسػػػ  مػػػن إنسػػػانيتهمت يف » بلػػػ  غػػػرار ماتػػػػّ  بػػػػٌنالفرنسػػػي
لشػػػااب ايتدمػػػة العسػػػكرية الفرنسػػػيٌن ِيالهػػػمت « تعلػػػيمت الفاشػػػػية»أو تفسػػػفهمت بلػػػ  « ايئائػػػر

ًػػػػار األ القيػػػػة لتلػػػػك ايػػػػرائمت بلػػػػ  الػػػػروح آلشػػػػغل هػػػػ الء الشػػػػاغل هػػػػو ا يػػػػدالف بلػػػػ  أفّ 
بػػػػػدامات وفظابػػػػػة اغتعػػػػػاب الفتيػػػػػات جيػػػػػدريوف  طػػػػػورة التعػػػػػذيب وا فهػػػػػمت ال. الفرنسػػػػػية

 .ساس هذم ايرائمت ِبشػرؼ فرنساايئائريات إالّ من  الؿ مَ 

هذا اجقعاء للجئائريٌن، وهذا التجاهػل مبعانػاة  إفّ . ست سن أف نتفّمل يف هذا افوقرييُ 
ة مػػن نوبهػػا، يمػػا ينػػدرجاف يف الرجػػل افعُػػذ ب أو األسػػرة الػػ  أُبيػػدت يشػػكالف ظػػاهرة فريػػد

 .للفرنسيٌّن بالنساة التفكًن األناين واالجتماب  افريئ الذي صار  اصية 
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ويف ا قيقة ال أساس للتلّوؼ من بدوة معنّوية ل ، فػال يعػاين أبػداً بناصػر الشػرطة مػن 
دمارسػتهمت افهنيػة  ػارج مكػاتاهمت أو ورشػاامت،  ةالشػرطرجػاؿ توسػيأ  تفنيب ضمائرهمت، وإفّ 

يطػػالاوف  ةالشػػرطكػػاف رجػػاؿ ف. أقعػػد قابػػات التعػػذيب، يرجػػأ إُف اجرهػػاؽ الععػػل فقػػا
 .باست ناؼ دمارساامت التعذيب بدالً من َتْطمٌن أ الق 

 طايعة النػظاـ االستعماري 
قػػػػانوف، ففبمػػػػاؿ الشػػػػرط  تنػػػػدرج يف إطػػػػار  ال َػػػػالري دمارسػػػػة التعػػػػذيب يف ايئائػػػػر أيّ 

فال بديل للجنود الفرنسيٌن دوف إدانػة . والء حقيق  للنظاـاف سسة االستعمارية وتعهّت بن 
رغاػػة فرنسػػا يف  وجػػود الفرنسػػ  يف ايئائػػر يقت ػػ  تعػػراف  يجػػالد ألفّ  إفّ . ا يمنػػة الفرنسػػية

 .الاقاء يف ايئائر تقت   احتالؿ بسػكري دائمت وا فاظ بل  هيػكلة بوليػسية قػويّة
 .خمرجها الوحيد هو إ ػالء الكراب الوطين فّ دراؾ أإوى افعادية باجئة بن القِ  إفّ 
الشػػعب ايئائػػػري ال يناضػػػل مػػػن أجػػل مناه ػػػة التعػػػذيب واالغتعػػػاب واالغتيػػػاالت إّف 
ما زاؿ أطفاؿ منطقة القاائػل و مبثل هذم ايرائمت،  مل ءفتاريخ االحتالؿ الفرنس  . ايمابية

 .«نػداء بوجو»طُمّوفوف بالوبيد بػ
ا يكلػػػػػػة االسػػػػػػتعمارية تقػػػػػػـو بلػػػػػػ  ضػػػػػػرورة التعػػػػػػذيب  فّ أوال صمهػػػػػػل الشػػػػػػعب ايئائػػػػػػري 

 .واالغتعاب واالغتياالت
 .لذلك صمب أف تكوف مطالاتنا ياملة ومطلقة

ك حتّوؿ اينود شْ افسفلة ال  يثًنها ُسهاد الشرطيٌن الساديٌن ووَ  بالنساة للجئائريٌن، إفّ 
جيتنا وتكثيػػري يفاحنػػا يات اسػػكر غيػػًنييػػري ظمكننػػا ت. ايالديػػن إُف فاشيػػػٌن هػػ  مسػػفلة حمػػددة

 جاؿ آللت رير القطر الوطين يف أقرب ا
 .ويل ابتاار   ر فهو ابتاار غريب بنا واماً 
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